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Basert på Bridgetingets tilbakemeldinger tidligere, er denne handlingsplanen gjort mindre 

omfangsrik og det er innarbeidet tiltak og planlagt tidspunkt for gjennomføring.  

 

Handlingsplanen for perioden 2013 – 2015 består av:  

 Hovedmål / Visjon 2020  

 Prioriterte områder 

 Virkemidler med tiltak og planlagt oppstart / gjennomføring 

 

Det overordnede målene for arbeidet med handlingsplanen har vært at antall medlemmer skal 

økes. Ut i fra tidligere erfaringer er det ikke lagt inn noe konkret tall for hvor mange 

medlemmer som er målsettingen.  

 

Hovedområdene som prioriteres den kommende perioden er: 

 Utvikle nye og bedre medlemstilbud 

 Styrke finansieringen av forbundets virksomhet 

 Videreutvikle organisasjonskulturen  

 

I forrige periode var det å få tydeliggjort forbundets tilbud i 

konseptene Bridge for alle og Bridge som sport sentralt. I 

inneværende periode har arbeidet med nye medlemskapsformer vært 

det sentrale. I den kommende perioden er det å videreutvikle det 

nåværende tilbudet og utvikle nye tilbud prioritert. Erfaringene med å 

involvere organisasjonen gjennom bredt sammensatte arbeidsgrupper 

er positive, og vil bli benyttet også i arbeidet med å videreutvikle 

tilbudet. 

 

Det arbeides med å få på plass finansiering av ungdoms-EM og åpent 

EM i Tromsø, slik at det kan søkes om å få begge disse 

arrangementene i 2015. Prosessen så langt gjør at det ser realistisk ut 

å få den nødvendige eksterne finansieringen på plass, og signalene 

fra EBL er også positive til at Norge vil søke om arrangementene.  

 

Ambisjonene for de to EM-arrangementene i Norge er at det skal bidra til å styrke forbundets 

omdømme, åpne nye muligheter i sponsormarkedet og hos offentlige myndigheter, gi økt 

oppmerksomhet i media, og legge til rette for å videreutvikle bridgeorganisasjonen. I 

tilknytning til søknaden om selve arrangementet vil det bli utarbeidet planer knyttet til 

næringsliv, kultur- og opplevelser, kunnskapsutveksling og organisasjonsutvikling. Samarbeid 

med sjakk-OL 2014 er vesentlig, slik at vi kan trekke veksler på deres erfaringer og ressurser i 

det videre arbeidet. 

 

Forbundets økonomi er i all hovedsak basert på medlemskontingenter og spilleavgifter i de 

ulike turneringstilbudene. Frihetsgradene i økonomien er i all hovedsak knyttet til inntekter 

fra momskompensasjonsordningen og kompensasjon for bortfall av automatinntekter. Selv 

om det er krevende vil det i kommende periode bli prioritert å skaffe nye inntektskilder for å 

finansiere forbundets virksomhet. Håpet er at et EM i Norge vil gjøre det enklere å skaffe 

sponsorinntekter og gjøre forbundet til en støtteverdig organisasjon over Statsbudsjettet. 

 



Det er styret som sammen med administrasjonen er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene i 

handlingsplanen. I gjennomføringen av handlingsplanen er de tre utvalgene sentrale: 

Utvalget for medlemskontakt 

Utvalget for turneringsvirksomhet 

Utvalget for internasjonal virksomhet 

 

Forbundets organisasjon 

 

Klubb

Krets

Forbundets 

administrasjon

 
 

Styrets innstilling 

Bridgetinget vedtar handlingsplanen for 2013 – 2015 og ber styret ta med de innspill som 

fremkom under behandlingen på Bridgetinget i det videre arbeidet med handlingsplanen.  

 

 


