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Har kretsen 
arrangert nett 
bridge?

Planlegger kretsen 
noen turneringer 
på RealBridge i 
framtida?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere turnering 
på nett?

Merker kretsen konkurranse fra 
turneringer på nett når det 
gjelder kretsturneringer?

Hvordan stiller kretsen seg til 
klubber som ønsker å flytte 
åpne turneringer over på 
nettet?

Ja Nei Nei Litt Annet (vennligst spesifiser)

Ja Nei Nei Nei Annet (vennligst spesifiser)

Ja Ja Nei Nei Greit

Ja Nei Vet ikke Nei Annet (vennligst spesifiser)

Ja Nei Nei Nei Trist

Ja Nei Vet ikke Nei Trist

Nei Nei Nei Nei Klubbene må velge selv

Nei Nei Nei Nei Annet (vennligst spesifiser)

Ja Nei Nei Nei Klubbene må velge selv

Nei Vet ikke Vet ikke Litt Trist

Ja Ja Nei Nei Annet (vennligst spesifiser)

Nei Nei Nei Ja Trist
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Kommentar

Hvor interessant er 
det for den jamne 
bridgespiller å 
samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

Bør det være forskjell 
på mesterpoeng 
opptjent på nett og i 
fysiske turneringer?

Lettere ambivalent. Sjansen for at du får stor deltakelse fra 
hele landet, er jo større om man arrangerer på nett, men da 
kan det hende man utelukker egne medlemmer som ikke 
spiller på nett. Middels Stor Ja

Jeg ville være tilbøyelig til å svare ja på alle de tre 
alternativene Liten Liten Vet ikke

Middels Middels Ja

Har ikkje reflektert over dette. Det burde vore diskutert 
strategi/tanke/intensjons plan. Utgangspunktet har eg tenkt 
at at det er noko klubbane vurderer sjølv, men vi står 
kanskje i fare for å miste "oppmøte" bridgen på både kort 
og lang sikt?

Middels Middels Ja

Liten Middels Ja

Middels Middels Ja

Liten Liten Nei

Den «problemstillingen» har ikke kretsen diskutert. Middels Middels Nei

Liten Ingen Vet ikke

Middels Middels Vet ikke

Forbund og kretser bør regulere spilling på nett Middels Stor Ja

Middels Stor Ja
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Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Er det ønskelig 
med innsamling 
av spilleavgift ved 
hjelp av 
automatisk VIPPS-
krav basert på 
startlisten?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for 
at flere deltar på de fysiske turneringene?

Lik Ja
Legge tilrette for sosialisering i form av felles 
middag, quiz, kaker og kaffe ol

Noe lavere Kanskje

Vektlegge det sosiale ved spilling live. 
Trivselsfremmende tiltak på spillekveldene. Er 
ikke så redd for konkurransen fra nettspilling. 
Den har vært der i flere år, selv om den nok kan 
bli en del større etter at RealBridge kom. Vi bør 

Lik Ja Godt sosialt tilbud rundt turneringa.

Lik Kanskje

Sjømannsbridgen har dei siste åra fått ei god  og 
fin utvikling p.g.a. "nytenkinger" på Hauglandet. 
Ta gjerne kontakt med Tove Haugen, leiar i 
klubben.

Lik Ja

Usikker, de klubbene som fungerer har spillere 
men lite ny spillere, tenker at dette gjenspeiler 
deltagelsen til kretsturneringene som er lav i 
denne kretsen.

Lik Kanskje Vet ikke

Endel lavere Ja Nei (dessverre)

Noe høyere Kanskje Skal ta problemstillingen opp på neste styre

Noe lavere Ja Nei

Lik Kanskje
Skape godt sosialt miljø i klubb- og 
kretsturneringer.

Noe høyere Ja Gjøre dem mer attraktive, eks. Spille på hotell.

Noe lavere Ja Nei



Besvarelse fra kretsleder 2022 4 av 4

Vet du om klubber som ikke er medlem av NBF i ditt 
nærområde? Kan du gi navn/kontaktperson til de?

Nei

Pensjonisten, stiftet 1992, kontaktperson Svein Tømmerdal, tlf. 952 
31 113.

Silencium i Drammen

Usikker, men trur det er ein dameklubb.

Ja og de vil ikke være medlem av forbundet.

vet ikke

Porsgrunn Bridgeklubb: broran madsen@gmail.com

Ikke klubber som sådan, men kjenner til grupperinger som også 
spiller utenfor klubb som ett ekstra tilbud med klubbens utstyr. 
Dette er rettet mot eldre spillere. Søgne BK og så stiller noen opp å 
rigger til bridge for eldre på ett eldresenter i Kristiansand. Pe. Har 
selv deltatt på begge arrangementene og finner Søgne BK’s mest 
kritikkverdig.

Vet ikke

Vet ingen

Ingen

Nei


