NBFs Handlingsprogram
for perioden 2020-2023
Måloppnåelse

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.

Rekruttering

Kommunikasjon

Gjennomføre rekrutteringsstrategi besluttet
på Bridgetinget 2018

Ansette en person på forbundskontoret
som har ansvar for kommunikasjon

Utarbeide tiltaksplan i henhold til
rekrutteringsstrategi.

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

Opprette Ungdommens Bridgeforbund

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

Turneringstilbudet

Organisasjonsutvikling

Fortsette å videreutvikle bridgefestivalen

Videreføre satsingen på landslagene i
henhold til sportsplanene

Videreutvikle Bridge for Alle

Gjennomføre styre- og
administrasjonsmøter regionalt i
forbindelse med lokale arrangementer

Videreutvikle og synliggjøre
handikappsystem

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

Måloppnåelser 2020 – 2022
Rekruttering:
❖ Satsingen på barn og unge som var iverksatt innen tingperioden er videreført – og høydepunktet har vært
juniorsamlingen på Lovund. Antall juniormedlemmer er stigende.
❖ Høsten 2021 ble re-rekruttering satt i fokus på org. dagene. Utfordringer knyttet til pandemi, men enkelte
klubber melder om stor suksess. Utviklet verktøy i KlubbAdmin slik at klubber enkelt kan finne gamle
medlemmer å re-rekruttere.
❖ Det har ikke vært et stort fokus på tiltaksplaner, selv om en del av arbeidet er gjort. Styret ser behov for å ha
mer fokus på planlegging av tiltak ihht rekrutteringsstrategien fremover.
❖ Ungdommens Bridgeforbund er ikke opprettet – og styret er usikre på om dette er veien å gå videre. Det har
uansett ikke vært hensiktsmessig/mulig å opprette midt i en pandemi.

Kommunikasjon:
❖ Pandemien gjorde at styret i stedet for å ansette en person på kommunikasjon har valgt å midlertidig
engasjere en person for å styrke rekruttering, da man følte et større behov for det slik situasjonen var. Våren
2022 er stillingen for kommunikasjon utlyst, og arbeidet iverksettes for fullt fra og med høsten 2022.

Turneringstilbudet:
❖ Bridgefestivalen er flyttet tilbake til Lillehammer – og styret opplever at det er en populært grep. Satsingen
på festivalverter har også vært svært vellykket.
❖ Bridge for Alle på Tenerife har lidd under pandemi, men merkevaren og oppmøtet er fortsatt godt. BfA
Storefjell har sterkt økende deltakelse. På festivalen er BfA satt i langt større fokus med egne festivalverter.
❖ Pandemien har gjort at fokuset på HCP har vært lite den siste perioden – særlig siden det ikke lar seg gjøre å
spille med HCP på nett.

Organisasjonsutvikling:
❖ Ny sportssjef er engasjert og styret har vedtatt en ny og oppdatert sportsplan. Mange ny ideer er i gang/på
trappene som mental trening, meldetreningsapp, mer fokus på etterarbeid etc.
❖ Pandemien har gjort det vanskelig å avholde møter fysisk, men kretser og klubber har kommet nærmere
administrasjon/styret gjennom bruk av elektroniske møter. Styret tror denne tendensen vil styrke seg i årene
fremover.
❖ Det er ikke blitt utviklet en konkret hjelpeplan, men styret har vedtatt en ordning hvor klubber kunne søke
om midler ifbm økonomiske problemer under pandemien. Administrasjonen har også utsatt betaling av
kontingenter for klubber som har hatt behov for det.

