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Visjon 2020:  

‘’Et yrende aktivt bridgemiljø skaper glede, kunnskap og muligheter til mennesker i alle aldre’’ 
 

 

Norsk Bridgeforbunds (NBF) formål er: 

1. Å utbre kunnskap om og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet og for det 

enkelte individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati.  

2. Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer og utløser 

redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.  

3. Å utvikle konkurransebridgen, gjennom turneringer/konkurranser på ulike nivå, klasser og 

turneringsformer, sammen med kretsene og klubbene. 

4. Å utvikle og organisere et breddetilbud der trivsel og det sosiale er sentrale verdier, sammen med 

kretsene og klubbene.  

5. Å utvikle bridge som en tankesport med høy etisk standard. 

 

Overordnet målsetning 2020 – 2023 
Rekruttering av nye medlemmer i henhold til ny rekrutteringsstrategi 

Kommunikasjon – internt og eksternt i organisasjonen 

 

 

Styret vil aktivt bruke handlingsprogrammet for å prioritere hvilke oppgaver som skal gjennomføres den 

kommende perioden. Under hvert handlingspunkt vil styret utarbeidet konkrete tiltaksplaner på hvordan 

målene i dette programmet skal oppnås. 

  



 

  

Turneringstilbudet

Fortsette å videreutvikle bridgefestivalen

Videreutvikle Bridge for Alle

Videreutvikle og synliggjøre 
handikappsystem

Organisasjonsutvikling

Videreføre satsingen på landslagene i 
henhold til sportsplanene

Gjennomføre styre- og 
administrasjonsmøter regionalt i 
forbindelse med lokale arrangementer

Utvikle hjelpeplan for klubber som står i 
fare for å bli nedlagt

Rekruttering

Gjennomføre  rekrutteringsstrategi besluttet 
på Bridgetinget 2018

Utarbeide tiltaksplan i henhold til 
rekrutteringsstrategi.

Opprette Ungdommens Bridgeforbund

Kommunikasjon

Ansette en person på forbundskontoret 
som har ansvar for kommunikasjon

Utarbeide strategi for intern og ekstern 
kommunikasjon med mål om å synliggjøre 
norsk bridge

Utarbeide materiell og kurs for å styrke 
kommunikasjonskompetansen i klubber og 
kretser



Måloppnåelser 2018 – 2020 
 

Rekruttering: 

 Gjennomføre rekrutteringsstrategi besluttet på Bridgetinget 2018 

 Strategien har 3 målgrupper, og vi er godt i gang med målgruppen barn og ungdom. Dette viser seg 

blant annet gjennom skolemesterskap, dannelse av flere juniormiljøer og nye juniorbridgeklubber 

samt god rekruttering til de yngste landslagene.  

 De to andre målgruppene har det ikke vært ressurser og tid til å sette i gang arbeid med i perioden. 

 Utarbeide tiltaksplan i henhold til rekrutteringsstrategi 

 Det har vært laget gode tiltaksplaner for målgruppen barn og unge, men fortsatt gjenstår det noe 

arbeid. De andre målgruppene har det ikke vært tid og ressurser til å lage tiltaksplaner for. 

 Lage tilskuddsordninger for klubber som driver med rekrutteringsarbeid 

 Tilskuddsordning er opprettet, statutter utarbeidet og søknader tas i mot. 

 Opprette fond for nye klubber som søker opptak i NBF 

 Fondet er opprettet, statutter utarbeidet og søknader tas i mot. Den første utbetalingen fra fondet 

skjedde i januar 2020. 

Kommunikasjon: 

 Lage kommunikasjonsstrategi for Norsk Bridgeforbund 

 Det har ikke vært hverken tid eller ressurser i styret/administrasjon til å utarbeide en 

kommunikasjonsstrategi. Arbeidet er nok vanskeligere enn tidligere antatt, og vi må ha hjelp av noen 

med god kompetanse på området. 

 Utvikle app for NBF 

 Det har vært gjort forsøk med å få fagmiljøer hvor det er bridgekompetanse hos lærekrefter å 

gjennomføre en forstudie for utvikling av app. Dessverre har ikke dette latt seg gjøre. Styret er usikre 

på om nå er rett tidspunkt for utvikling av en app for forbundet. 

 Styrke kommunikasjonskompetansen i forbundet sentralt og i klubber og kretser 

 Med tanke på at det ikke har blitt laget en kommunikasjonsstrategi, har det ei heller vært gjort mye 

arbeids for å styrke kommunikasjonskompetansen. 

 Gjennomføre styre- og administrasjonsmøter regionalt i forbindelse med lokale arrangementer 

 Styret har gjennomført møter i 10 kretser, med til dels godt oppmøte. I tillegg har administrasjonen i 

blant møter lokalt hvor man inviterer til dialog med kretser/klubber.  

Turneringstilbudet: 

 Videreutvikle Bridgefestivalen til å bli en arena både for toppspillere og klubbspillere 

 Styret anser at man gjennom lang tid har klart å gi et godt tilbud til toppspillerne på festivalen, men 

at det har vært mer mangelfullt for klubbspillerne. Til festivalen i 2020 innfører vi for første gang det 

vi kaller turneringsverter, en liten gruppe som skal sørge for å markedsføre, planlegge, gjennomføre 

og evaluere tilbudet på bridgefestivalen rettet mot klubbspillerne. Vårt håp er at dette kan være 

første steg på veien mot å gjøre festivalen enda mer attraktiv for bredden. 

 Få Marit Sveaas IBT til å bli en internasjonal storturnering som går i pluss 

 I 2019 ble det laget ny sponsoravtale med Scandic Lillehammer Hotel som skal sikre fremtiden for 

Marit Sveaas IBT. Med den nye avtalen på plass, samt nedsettelse av arbeidsgruppe som skal jobbe 

med innholdet i turneringen, så har styre god tro på at Marit Sveaas kan gå i pluss i årene fremover. 

 Utvikle eksisterende og nye turneringstilbud innenfor Bridge for Alle 

 Styret har jobbet med og fått på plass Bridge for Alle på Storefjell, samt at det våren 2020 vurderes å 

innlemme et bridgecruise i Bridge for Alle – segmentet. BfA Storefjell vokser for hvert år, og er nå 

blitt en viktig del av turneringstilbudet vårt for breddespilleren. Samtidig er det fortsatt meget høy 

deltakelse på BfA Tenerife. 

 Videreutvikle bruken av innført handikappsystem 



 Mange klubber har tatt i bruk handikapsystemet, og gir hyggelige tilbakemeldinger på dette. Det er 

planlagt en del IT-forbedringer rundt systemet som forhåpentligvis kommer på plass i 2020. Styret 

ønsker at man skal gjøre enda mer ut av dette i årene fremover. 

Organisasjonsutvikling: 

 Videreføre satsingen på landslagene i henhold til sportsplanene 

 Styret i samarbeid med sportssjefen har lagt ned mye arbeid i å få på plass gode strukturer for 

landslagene våre. Samtidig har vi de siste 2-3 årene kanskje hatt tidenes medaljefest for NBF, så vi 

ser at arbeidet som har vært nedlagt høster frukter.  

 Styrke samspillet mellom forbund, krets og klubb og avklare rollefordelingen 

 Samspillet er forsøkt bedret gjennom styrets kretsbesøk – hvor også rollefordeling var på agenda.  

 Styrke arbeidet som foregår i kretser, klubber og av ildsjeler 

 Kursvirksomhet (Ruter og turneringsledelse) og organisasjonsdagene danner basis for opplæring av 

tillitsvalgte og ildsjeler. Styret har også gitt administrasjonen fullmakt til å jobbe med en kursportal 

for NBF. 

 


