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Nok et koronaår
Enda et år i koronaens tegn; restriksjoner, gjenåpning og full ny nedstenging. Pandemien har påvirket hele
organisasjonen, både forbundets egne aktiviteter og turneringer, men ikke minst klubbenes egne aktiviteter. Tro og
tvil. Hva er langtidseffektene? Vil vi miste medlemmer og klubber? På den annen side har kanskje bridgespillerne
hatt det bedre enn mange andre under pandemien.
Realbridge ble et kjærkommet alternativ med daglige tilbud om klubbspilling, men ikke minst forbundets realbridge
online lag og mix lag som fikk veldig god oppslutning. Ved årets utgang er ikke fasiten så verst. Vi har hatt en
nedgang på 2,2% av medlemsmassen. Det er vi ikke fornøyd med, men det er langt bedre enn mange andre
europeiske forbund som har en nedgang på mellom 20 og 30 prosent av medlemsmassen.
Hva gjorde vi for å motvirke dette?
Vi fikk med oss organisasjonen på en re-rekrutteringskampanje hvor man aktivt kontaktet tidligere medlemmer og
inviterte dem tilbake i klubben. Vi sendte ut trivselspakker til klubbene med bridgekaffe og vaffelmiks. Vi
synliggjorde klubbene som restartet med lagbilder på nettsidene av klubbens medlemmer, «bridgebrølet». Samlet
sett tror vi disse og andre tiltak har hatt effekt. Likevel ser vi at flere klubber ikke har startet opp med livspilling igjen,
og at det framover må jobbes målrettet for gjenstarte, bevare og øke aktiviteten ute i klubbene.

(Bridgebrøl fra Larvik BK)

Nettspilling er kommet for å bli. I forbundet er vi opptatt av å finne den gode balansen mellom aktivitet i klubbene
og nettbridge. Vi jobber med målsettingen om at nettspilling skal bli i tillegg til og ikke i stedet for spilling i klubbene.
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Årets ildsjel
Medlemmene kåret Iwona Larsen til årets bridgeildsjel. Hun har gjort en flott og stor innsats for at våre medlemmer
skulle ha et tilbud om onlinespilling under pandemien. Gratulerer med velfortjent utmerkelse. I skrivende stund har
hun ikke fått overrekt prisen. Det skal skje med pomp og prakt på neste festival.

(Årets bridgeildsjel: Iwona Larssen)

Redusert festivaler og «makalause» arrangørstaber
Også i 2021 klarte vi å arrangere bridgefestival innenfor smittevernreglene. To kohorter - bridge for alle eller bridge
som sport - med maksimalt 200 i hver. Selv om ikke alle som hadde lyst fikk delta, ble det like fullt festival med
mange glade deltakere.
Bridge for alle på Tenerife i januar måtte avlyses, mens bridge for alle på Storefjell og på Tenerife i november gikk
som planlagt. Det er gledelig at deltakelsen på Storefjell er økende, og at de er i ferd med å etablere seg som et årlig
og betydelig arrangement for våre medlemmer.
Norsk Bridgeforbund har en svært kompetent og stabil stab som sørger for at arrangementene går slik de skal. Alle
bidragsyterne har sin rolle og er viktige for oss som organisasjon. Likevel har vi lyst til å trekke fram nøkkelpersoner
som Svein Jarle Ludvigsen, Eli Ann og Sigmund Bakke, Tom Danielsen, Per Bryde Sundseth og Knut Kjærnsrød. Tusen,
tusen takk til dem og deres team for viktig og uvurderlig innsats. De gjør at vi andre får gode opplevelser rundt det
grønne bord.

Årets viktigste bridgeevent
Langt utenfor allfarvei på en liten øy ytterst i havgapet på Helgeland, fant fjorårets viktigste bridgeevent sted. KurtOve Thomassen og Helgeland Juniorbridgeklubb samlet omlag 140 barn og unge og 55 voksne til bridgespilling,
kursing og sosialt samvær. Det gror i juniormiljøene. Det er gledelig. Forbundet søker å være en god medspiller og
samarbeidspartner til ildsjelene ute i organisasjonen, slik at vi samlet sett får nye medlemmer, nye generasjoner
bridgespillere.

(Fantastisk mye flott ungdom på Lovund med primus motor Kurt-Ove Thomassen i forgrunnen)
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BAK vant Champions Cup og damene vant Nordisk online
Sensommeren 2021 ble det arrangert online kvalifisering til verdensmesterskapet. Vi kvalifiserte oss i åpen og i
seniorklassen, og ser fram til verdensmesterskapet i Salsomaggiore på vårparten 2022.
På høsten gikk Champions Cup av stabelen i Pezinok, Slovakia. I et sterkt internasjonalt felt gikk laget fra Bergen
Akademiske av med seieren i svært spennende finale. Finalemotstanderen fra Sveits -Bridge Contact Club - hadde
verdensstjerner som Brink, Drivjer, Klukowski, Gawrys og Zimmermann på laget. Det gjør innsatsen til de BAK enda
mer imponerende. HURRA og gratulerer til Ole Berset, Bjørn Olav Ekren, Thor Erik Hoftaniska, Martin Andresen,
Thomas Charlsen og Christian Bakke.
Som en erstatning for det ordinære nordiske mesterskapet ble det arrangert et alternativ på Realbridge. Damene
våre var ikke snauere enn at de tok hjem gullet! På laget spilte Bodil Øigarden, Liv Marit Grude, Ann Karin Fuglestad,
Marianne Harding, Gunn Helness, Lise Blågestad, Torild Heskje og Gunn Tove Vist. NPC var Anne-Lill Hellemann.
I tillegg vant både U26 jenter og U16 sine klasser med hhv. spillerne Kaja Brekke, Katarina Ekren, Thea Lucia Indrebø,
Agnethe Kjensli, Erleta Plana, Mia Statle, Ida Øberg og npc Sven-Olai Høyland, og Anders Brogeland, Nicolai HeibergEvenstad, Sigrunn Faag, Elias Veines Jensen, Jørgen Lindaas Nordby, Maren Idland Sægrov og npc Kristian B.
Ellingsen.

(F.v. Thomas Charlsen, Ole Berset, Thor Erik Hoftaniska, EBL president Jan Kamras,
Martin Andresen, Christian Bakke og Bjørn Olav Ekren)

Bridge i videregående skole og øvrig organisatorisk arbeid
Over mange år har NBF jobbet for å få bridge inn som fag i skolen. Etter godt og målrettet arbeid fra Tarjei Eck
Hansen og Jan Muri, ble det opprettet en egen bridgeklasse på Jåttå videregående skole med 14 elever fra hele
landet. Vi har ansatt Vetle Faag som bridgelærer i 25% stilling. Dette er historisk, og det lover godt for framtiden at
det finnes et alternativ innenfor skoleverket for ungdom som ønsker å videreutvikle sine bridgeferdigheter.
Til tross for pandemien har viktig organisatorisk arbeid funnet sted, og noe bør nevnes:
❖
❖
❖
❖
❖

Vi har utdannet 45 nye klubbturneringsledere
Vi har satt fokus på etikk og spilt inn en egen etikkfilm som brukes av flere forbund i Europa
Vi har arrangert organisasjonsdager med godt oppmøte
Vi har engasjert Øyvind Ludvigsen som ny sportssjef
Vi har gjort et omfattende revisjonsarbeid inkludert høringer i organisasjonen for å lage nye
disiplinærvedtekter til Bridgetinget 2022
❖ Vi har nedsatt etterforskningsgruppe for å etterforske juks
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Forbundskontoret
Forbundskontoret har i 2020 bestått av følgende ansatte:
Allan Livgård – generalsekretær
Harald Berre Skjæran – fagsjef
Sten Bjertnes – konsulent landslag/salg
Marianne Harding – konsulent rekruttering
Sofie G. Sjødal – konsulent rekruttering i 1-årig engasjement
Jon-Egil Furunes – sportsjef (10% stilling) til våren 2021
Øyvind Ludvigsen – sportssjef (engasjement) fra august 2021
Svein-Jarle Ludvigsen – arrangementsansvarlig (10% stilling)
Vetle Faag – lærer toppidrett bridge (25% stilling)
Are Utvik (frivillig innsats)
Styret vil takke de ansatte for omstillingsvilje og innsats i et krevende år.

Domskomiteen
Domskomiteen har i 2021 bestått av Bodil Øigarden (leder), Tolle Stabell (tidligere leder, men behandlet en sak inn i
ny periode), Sverre Johnsen og Jens Kaltenborg. Komiteen har i 2021 behandlet 3 saker. Den første saken ble
ferdigbehandlet av Tolle Stabell som var leder i komiteen når saken ble påklaget til domskomiteen. Saken omhandlet
juks på nett og ble publisert anonymisert på bridge.no.
Bodil Øigarden overtok deretter som leder og det ble behandlet to saker. Den første saken omhandlet en disputt
mellom to medlemmer av NBF i forbindelse med en kretsturnering og den andre saken gjaldt alkoholbruk i en
forbundsturnering på Realbridge.

Disiplinærkomiteen
Disiplinærkomiteen bestod i 2021 av Maria U. Ingebrigtsen (leder), Jo-Arne Ovesen (nestleder) og Are Nesdal.
Komiteen avholdt 2 møter på Teams i 2021. Det er i løpet av 2021 fattet 6 vedtak.
Av sakene som er blitt behandlet av disiplinærkomiteen er to blitt anket og oversendt doms komitéen.
Disiplinærkomiteen har i løpet av 2021 fått oversendt en del saker som omhandler juks. I disse sakene er partene gitt
anledning til å uttalelse seg. I henvendelsene er partene videre informert om at dersom de har begått juks og
erkjenner/bidrar til en enklere saksgang vil dette ha betydning ved utmålingen av straffen. I saker hvor det ikke
kommer erkjennelse kreves det omfattende arbeid i form av gjennomgang av spillene som gjør at
saksbehandlingstiden hos disiplinærkomiteen vil bli lang. Dette er svært uheldig, men gjennomgang av spill er
nødvendig for at disiplinærkomiteen skal ha tilstrekkelig grunnlag for å kunne avsi vedtak.

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen har i 2021 bestått av Olav Olstad (leder), Stig Martinussen (nestleder) og Åse Mogstad. Komiteen
har hatt ett møte og laget rapport til kretsledermøte i september.

Valgkomiteen
Valgkomiteen har i 2021 bestått av Vegard Brekke (leder, Sjur Nedrebø (nestleder) og Gunn Helness. Komiteen har
ikke hatt møter i 2021.

Turneringsutvalget
Turneringsutvalget har i 2021 bestått av Sigmund Bakke (leder), John Helge Herland, Liv Marit Grude og Are Utvik.
Komiteen har som vanlig behandlet saker vedrørende dispensasjoner i forbindelse med SM, oppsett av soner i
trekning av NM for klubblag og diverse andre turneringstekniske henvendelser. Utvalget har også hatt møter om nytt
turneringsreglement og endringer i mesterpoengreglement (spesielt i forhold til onlinebridge). Det vil bli gjort
gjeldende våren 2022.
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Lovutvalget
Lovutvalget har i 2021 bestått av John Våge (leder), Per Nordland, Markus Bruno, Håkon Kippe og Jon Egil Furunes.
Utvalget har i 2021 behandlet 3 appeller – 1 spilt på Realbridge og 2 fra fysisk bridge. I tillegg har de mottatt noen
henvendelser av mer generell karakter.
Utvalget arrangerte TL-kurs og sertifiserte 45 nye klubbturneringsledere.
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Vedlegg 1 - Rekrutteringsåret 2021 NBF
1. Full nedstenging: Opprettholde og utvikle online tilbud
Året startet verre enn håpet, med full nedstenging i store deler av landet. Fokuset ble da på å opprettholde
klubbenes online tilbud. BBO hadde store problemer, og mange klubber gikk over til den da nye bridgeplattformen
RealBridge. Administrasjonen brukte mye tid på opplæring av administratorer fra klubbene.

1.1 Svenska Bridgeförbundet administrerer RealBridge gjennom forbundet
Norge valgte en annen strategi enn Sverige i forhold til administratorkontoer på RealBridge. Sverige kom seinere i
gang, men når de først startet, valgte de å administrere alt gjennom forbundet. I Sverige bestiller klubbene en
administratorkonto gjennom forbundet, og så trekkes utgiftene automatisk fra klubbenes Ruterkonto (= en slags
bankkonto hos forbundet).
I Norge bestiller klubbene direkte fra RealBridge, og vi får ingen beskjed på hvem som er på RealBridge. Dette gjør at
vi mister oversikt, og tilknytningen til forbundet ved denne typen internettbridge blir svakere. Dette diskuteres
videre i pkt 8 og 13.

2. Medlemstilbud – goodwill gjennom nedstenging
Hvorfor skal man være medlem av NBF når det ikke finnes noe spilletilbud?
Vi stilte oss spørsmålet, og svaret var at vi måtte gi et insentiv for å fortsette medlemskapet gjennom ei kommende
tørketid. Ei liste over kommende månedlige supertilbud til bridgespilleren ble publisert, produkter som la til rette for
bridgeaktiviteter innenfor hjemmets fire vegger. Eksempel:

Figur 1.1 Eksempel månedlig medlemstilbud
Produktene kunne bestilles i nettbutikken som åpnet i februar. Det finnes foreløpig ikke funksjon for å legge inn slik
at tilbudene kun kan bestilles av medlemmer, men det er løst ved å legge tilbudene på ei «gjemt» side og sende
nyhetsbrev til medlemmer.
I tillegg utviklet vi et tilbud om å bestille private bord på RealBridge med fasitspill eller kommenterte spill –
medlemstilbud 100,-/bord.
I løpet av 2021 ble det bestilt 80 slike sesjoner.
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3. Kurstilbud online
Følgende kurs har vært holdt online i 2021:

Tabell 1.1 Online kurs arrangert av Norsk Bridgeforbund 2021

Kurs

Når

Deltakere Netto

Bli klubbturneringsleder (490,-)
Turneringsleder RealBridge
Spill Bridge 2 (390,-)
Spill Bridge 3 (290,-)
Spill Bridge 1 – del I (gratis)
Spill Bridge 1 – del II (gratis)
Spill Bridge 3 (290,-)
Bli klubbturneringsleder (750,-)

November 2020-mars 2021
Januar 2020
Jan-mars 2020
Jan – mars 2020
Oktober 2021
Oktober/november 2021
Oktober/november 2021
November 2021-mars 2022

50
55
51
60
63
63
33
15

- 30 000
+6 240
+10 670

+2970

3.1 Hva er suksessfaktoren i oppfølgingsturnering for kursdeltakere?
Det mangler et spilletilbud for nye spillere etter endt kurs, så vi mister alt for mange spillere som egentlig er motivert
til å fortsette. Klubb er for tøft. Vi har tidligere prøvd å lage online turnering for ferske spillere/kursdeltakere uten
suksess. Denne gangen hadde vi to kurs som sluttet samtidig (SB2 og SB3) og fikk plutselig over 12 bord på
turneringen. 12 spill, 9 min/spill, Dagens spill tilsendt på e-post. Turneringa var veldig populær, og vi trodde den
kunne vokse.
Etter pause i sommerferie startet vi opp i slutten av september. I tillegg til tidligere kursdeltakere, ble spillere med
mindre enn ruternåla fra hele landet ble invitert til å delta. Nesten ingen kom, og vi var på et tidspunkt nede i to
bord. Hva skjedde?
Vi tok en pause, og ga det et nytt forsøk etter endt Spill Bridge 1 og Spill Bridge 3, og fikk 9 bord i sving. Det er et
mysterium hva som gjør at folk kommer/ikke kommer.
Etter nyttår starter vi opp igjen med nye turneringer for ferskinger, da med 8 spill og videogjennomgang av
meldinger + utspill.

4. Juniorsatsing i beit. Regionale sommerleirer bridge: Få, men gode.
4.1 Sentral innkreving av juniorkontingent – mange medlemmer, få betalende
Fra nyttår trådde Bridgetingets vedtak om at forbundet skulle kreve inn juniorkontingent direkte i kraft. Men
hvordan kunne vi løse det? NBF ønsket å sende Vipps-krav, fordi det ble for vanskelig administrasjon å sende faktura
til en gruppe medlemmer som har ingen/feil e-post registrert.
LNU hevdet først at VIPPS ikke hadde god nok sporbarhet, men kunne ikke svare på hva som var god nok sporbarhet.
Våre spørsmål satte i gang en stor prosess hos LNU, der VIPPS og alle medlemsorganisasjoner i LNU ble involvert.
Først nærmere sommeren kom svaret om at «ja», vi kunne kreve inn kontingent via Vipps dersom vi laget en egen
kategori som het «Medlemskontingent 20xx», og betalingen enten ble utført av medlemmet selv, eller av
foresatte/andre med nær relasjon og betalingen merket med fullt navn på medlemmet.
Disse innledende uklarhetene gjorde at vi kom seint i gang med innkreving av kontingent fra juniorer. Siden
klubbene ikke hadde hatt aktivitet føltes det ugreit å kreve inn kontingent for 2021 langt ut på høsten, spesielt siden
nyinnmeldte standardmedlemmer fikk resten av året gratis var det ikke rett fram å kreve kontingent av de yngste.
Pr 29. november hadde NBF registrert 356 juniormedlemmer, men bare 164 betalinger. Spørsmålet var da om man
skulle jage de siste betalingene slik at man kom opp i 200 tellende medlemmer før årsskiftet, og dermed kvalifiserte
til å motta midler fra Frifond organisasjon. Nettverksgruppa for juniorbridgeklubber ga tilbakemeldingen at det var
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like greit for dem å søke Frifond Barn og Unge. Derfor ble det besluttet å la 2021 gå, og heller starte med de nye
rutinene fra nyttår.

4.2 Liten nyrekruttering av juniorer
Det har ikke vært mulig å besøke skoler, som er den beste rekrutteringsarenaen for nye juniorer, siden februar 2020.
Rekruttering av nye juniormedlemmer har derfor vært nesten helt i stillstand siden mars 2020. Juniorer som var
aktive før dette har i stor grad fortsatt.

4.3. Skolemesterskapet 2020/21 avlyst
Skolemesterskapet 2020/21 kunne ikke arrangeres live. Formålet med skolemesterskapet er å bidra til å etablere nye
juniorbridgemiljø, og en online variant kunne ikke oppfylle dette formålet.

4.4 Søknad valgfag bridge utsatt
Søknad valgfag bridge: Først utsatt siden undervisningsdirektoratet ikke ville behandle en søknad før
kunnskapsdepartementet hadde gitt sin vurdering av en liknende søknad. Deretter utsatt fordi
kunnskapsdepartementet sommeren 2021 varslet full stopp i mottak av søknader om forsøk i en periode på 3 år fra
innføring av fagfornyelsen.

4.5. NM junior arrangert i Trondheim
NM junior hadde samme antall påmeldte par i 2021 som i 2021, men deltakelsen ble noe lavere (16 par) på grunn av
karantene og kansellert fly. Det ble i tillegg arrangert en sideturnering med noen juniorer. Trondheim
Ungdomsbridge og NBF Midt-Trøndelag var lokale arrangører.

4.6 Mini sommerleir med bridge

Figur 4.1: Eksempel plakat bridge sommerleir
https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Lag-din-egen-sommerleir-for-barn
Siden det ikke var forsvarlig å arrangere nasjonal sommerleir satset vi i 2021 på flere lokale mini-sommerleirer
framfor én stor nasjonal leir. Arrangørstøtte fra NBF: 175,-/barn/døgn. Så få som 4 barn kunne delta på en slik leir.
Arrangementene ble en suksess der de ble avholdt, men alt i alt skuffende få som valgte å arrangere:
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•
•
•

Bridge sommerskole Farsund: 28 deltakere
Sandnes Juniorbridgeklubb – tur for klubbens medlemmer til Sirdal: 10 deltakere
Bridge sommerskole Trondheim: 12 deltakere

4.7 Nasjonal Juniorcamp på Lovund med Helgeland Juniorbridgeklubb som arrangør
Helgeland Juniorbridgeklubb sto for årets happening på juniorbridgefronten, med sin nasjonale juniorcamp på
Lovund. Ungene fikk alt dekket, reise, mat og opphold. Deltakerne ble delt etter nivå med undervisning i
meldesystem og spilling i turnering i egen pulje, der puljene ble slått sammen til én felles resultatliste til slutt.
Arrangementet ble en suksess. Ikke bare fikk 140 barn en bridgehelg de aldri glemmer, men arrangementet ble også
et treffpunkt for voksne med engasjement for juniorbridgen som vi vil se frukter av i årene som kommer.

5. Toppidrett Bridge programfag i videregående skole
Tarjei Eck Hansen og Jan Muri fra NBF styre gjorde et grundig arbeid som ledet fram til en avtale med Jåttå VGS om å
tilby det valgfrie programfaget Toppidrett Bridge 1 (IDR05-02 - FAGKODE IDR3013) fra og med høsten 2021.
Informasjon om faget: https://www.bridge.no/Laer-bridge/Toppidrett-Bridge-vgs
Ikke uventet for oss ble det en del mediepublisitet rundt dette og elever som skulle ta faget. For skolen kom all
oppmerksomheten noe brått på, og det måtte slukkes noen branner. Noen avisartikler finnes i denne nyhetssaken:
https://www.bridge.no/Laer-bridge/Toppidrett-Bridge-programfag-paa-videregaaende-skole
Faget har nå 14 elever, alle hjemmehørende ved andre skoler enn Jåttå VGS (tre av dem privatister). Jåttå VGS legges
inn som skole 2. Undervisningen foregår digitalt + samlinger. Faglærer begynner å finne en form på kontakten med
hjemmeskolene og på undervisningen som fungerer.
Neste år vil skolen tilby både Toppidrett Bridge 1 og Toppidrett Bridge 2. Det er et stort kull bridgespillende 10.
klassinger (43) som potensielt kan ønske å ta faget (opp mot 12).

6. Forskning på bridge
University of Stirlings BAMSA gruppe, ledet av prof. Samantha Punch, hadde i juni en firedagers konferanse med
fokus på bridge. Konferansen var planlagt fysisk, men ble flyttet online pga. korona:
https://bridgemindsport.org/conference-2021/
Om BAMSA:
BAMSA has three key goals:
•
•
•

to transform the image of bridge
to encourage more people of all ages to play
to ensure the card game continues to thrive

For å nå disse målene, vil BAMSA etablere en ny forskningsdisiplin: Sosiologien i bridge.
NBF var representert med innlegg i tre sesjoner:
•
•
•

Boye Brogeland i paneldebatt «Digital Bridge and Cheating»
Sofie Græsholt Sjædal i Gender, Sexism and Bridge, Panel 1 Women’s Bridge: Segregation Pros and Cons
Marianne Harding: New Approaches to Teaching and Recruitment, Panel 2 - School and Youth Bridge:
Engaging and Retaining Learners

BAMSA produserer sosiologisk forskning på bridge innen flere tema som kan brukes av bridgeorganisasjoner over
hele verden. Deres forskningsresultater kan brukes til å argumentere for å få innpass i skolen, for å bygge prosjekt
for bridge som metode for sosial inkludering e.l.
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7. NBF organisasjonsdager 2021
Deltakere: 56 påmeldte, 7 avmeldte i siste liten, så 49 deltakere.
Sted: Scandic Sjølyst, Oslo. Tid: (10.) 11.-12. september)
Hovedtema: Re-rekruttering av tidligere medlemmer og bridge-etikk.
Innhold:
Fredag: Boye Brogeland ga sitt beste bridgetips, NBF hadde åpen help desk før og etter programmet.
Lørdag:
•
•
•
•
•

Freya Viridian fra Frivillighetens År informerte om Vår Dag
Organisasjonsdagene valgte 3. september som Bridgens Dag.
Hans Jørgen Struksnæs fra Digimaker presenterte nye funksjoner i klubbadmin.
Re-rekruttering: Gruppearbeid der kretslederne bestemte mål for prosjekt re-rekruttering, og resten av
deltakerne jobbet med mulige tiltak.
Introduksjon bridge-etikk (Boye Brogeland) og tanken bak filmen presentert

Søndag:
•
•
•

Klubben på digitale plattformer
Praktisk fra NBF (renslighetskulturen, Toppidrett Bridge (Tarjei Eck Hansen), div. arrangement, kurs,
medlemskap, debatt om struktur rundt medlemskap/serviceavgift online vs live, Bridge-brølet
Filmet etikk-film (Trond Høines fotograf, Sofie Græsholt Sjødal regissør)

Figur 7.1 Toppbanner NBF organisasjonsdager

8. RealBridge: Fra nykommer til markedsleder. Utvikling Mini-bridge
8.1 Opplæring og nyutvikling av rapporteringssystem
Ved nyttår var RealBridge ennå en helt blodfersk plattform for bridgespill. NBF hadde tett dialog med utviklere, og
hjalp til med å utdanne klubbadministratorer på plattformen. I tillegg måtte det utvikles tekniske løsninger for å
kunne rapportere klubbturneringer direkte til NBF.

8.2 Klubber kontakter RealBridge direkte
Klubber som ønsket å starte opp på RealBridge tok direkte kontakt med RealBridge og fikk sin administratorkonto. I
ettertid har vi sett at denne måten å løse dette på (som på daværende tidspunkt var eneste måte) har ført til at
forbundet har mistet oversikt over hvilke online aktiviteter som foregår, og online spilling har av noen klubber blitt
betraktet som «uoffisiell» spilling, som ikke alle føler seg forpliktet til å rapportere.
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8.3 Nyutvikling etter initiativ fra NBF: Mini-bridge
Etter initiativ fra NBF har RealBridge utviklet funksjon for å spille mini-bridge. Dermed kan man gå rett fra lynkurs på
stand eller i bedriften/skolen og til å delta i en turnering online. Dette har potensiale for å fange opp en stor gruppe
interessenter.

9. Re-rekruttering
Etter lang tids nedstenging er det for mange klubber kritisk å komme raskt i gang med fysisk spilling, få engasjert en
stor andel av medlemsmassen sin samtidig, og få økt medlemstallet på en enkel måte for å dekke inn naturlig forfall.
Kampanjen for å re-rekruttere tidligere medlemmer ble satt i gang på organisasjonsdagene.
Formålet ble bestemt av styret:

«Ikke la bridgeklubben gå beit, å miste gamle medlemmer er leit
Har isolasjonen gjort deg gal? Kom til bridgeklubben og bli sosial.»

Målene for prosjektet ble bestemt av kretslederne, og seinere finjustert av administrasjonen:
•

•
•
•

Alle klubber re-rekrutterer minst 4 medlemmer i kampanjeperioden.
a) Klubbene øker medlemstallet med minst 4 medlemmer innen 30. november 2021 sammenlignet
med 1. november 2019.
b) Alle klubber øker med minst ett bord i gjennomsnitt på spillekveldene i februar 2022 sammenliknet
med februar 2020.
Kretsen skal ta kontakt med alle sine klubber innen 15. oktober for å høre hva de kan bidra med for at
klubben skal nå målet om å re-rekruttere minst 4 medlemmer.
Kretsen har ekstra fokus på klubber de vet sliter og hjelper dem slik at alle klubben(e) når minst 4 bord innen
30. november 2021.
Gamle sirkushester tilbake i manesjen. Minst ett oppfriskingskurs med sosialt samvær pr krets innen 12.
desember 2021.

Potensialet er at vi har hele 5421 tidligere medlemmer bare siden 2021.

Figur 9.1 Eksempel plakat brukt i re-rekrutteringskampanje
Tiltak:
•

Kontaktet alle kretsledere pr telefon og bedt dem kontakte alle klubber
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•
•
•
•

Re-rekrutterings kit til alle kretser (kretsene ansvar for å distribuere til klubber med diverse
informasjonsmateriell, bridge-kaffe + vafler, buttons «Bridgevert», «Bli makkeren min» etc.
Gratis medlemskap ut året til tidligere medlemmer
Kampanje memes facebook «Gammelmakkeren min – som en god vin», «Én bridgespiller ved bordet er
bedre enn ti foran tv’en»
Konkurranse: premier trekkes blant de som når målene

Det er vanskelig å vurdere hvordan situasjonen hadde vært uten denne kampanjen, for sammenligner man seg med
andre forbund i Europa har vi mistet færre medlemmer under pandemien og hatt mer fysisk bridgeaktivitet. Likevel
vil vi si at det har vært laber aktivitet i klubber og kretser i høst, med mange avlyste turneringer og lav deltakelse selv
når det har vært åpnet opp for å treffes fysisk.

Figur 9.2 Eksempel bridge-memes
Det finnes noen få hederlige unntak der kretsen har hatt omtrent samme deltakelse i høst som før pandemien (f.eks.
NBF Buskerud). Det som kjennetegner disse kretsene er at kretsen har tatt en svært aktiv rolle både i
informasjonsarbeidet, i opplæringen av kretsens medlemmer på nye plattformer, og som arrangør.

10. Satser på klubbmiljø, etikk og trivsel
Som et ledd i av strategien om å rekruttere fra nye målgrupper har det vært fokus på trivsel og god bridgeetikk i
klubbene i år. De fleste klubbmiljø vil være tjent med å se seg selv utenfra og bli bevisst hva som er god oppførsel
ved bridgebordet før de tar imot nye grupper spillere.
I mars ble 45 klubbturneringsleder uteksaminert etter fullført kurs «Bli klubbturneringsleder». Kurset var det første i
sitt slag, og ble gjennomført heldigitalt. Formen var:
•
•
•

•
•

Tilsendt kurspakke inkl. lovbok før kurs
Video (20 min) som deltakeren ser før hver leksjon
Samling på zoom/Teams med
o Gjennomgang av dagens tema + utdypende eksempler
o Gruppearbeid
o Gjennomgang av gruppearbeid i plenum
Multiple choice etter hver leksjon
Hjemmeeksamen til slutt

Filmen om bridgeetikk som spilt inn på organisasjonsdagene (filmet og klipt av Trond Høines, regissert av Sofie
Græsholt Sjødal) har vært til stor hjelp, samt tilhørende serie for klubben med små temaer for klubbleder å ta opp i
klubben hver uke.
Dette skal berede grunnen for 2022 med Bridgens år og stor nyrekruttering.
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11. Lokale kurs - fraværende
De usikre forholdene har holdt klubbene fra å arrangere nybegynnerkurs. Det har vært arrangert svært få
nybegynnerkurs i 2021. Det betyr at vi har mistet nær to år med nyrekruttering av medlemmer.
Vi får se fram imot en pangstart for nyrekruttering etter Bridgens Dag.

12. Tall og fakta
Medlemstall 2021: 8217 (↓2,2 %), der hele nedgangen er i gruppen standard medlemmer.
Juniorer: 354 (↑14,56 %)* 44,75 % jenter. Gjennomsnittsalderen er kun 15,77 år i denne gruppen (mot 15,8 år i
2020).
I-medlemmer: 455 (↑17,36%). 52,68 % damer. Gjennomsnittsalder: 65,19

Junior
I-medlem
Standard
Totalt

Endring Endring Sum
fra 2020 fra 2019 2021
14,56 % 22,49 %
354
17,36%* 21,09 %
455
-4,04 %
-8,59 % 7329
-2,21 %
-7,68 % 8217

Kvinner
2021
44,75 %
52,68 %
23,18 %
25,60 %

Kvinner
2020
45,50 %
52,00 %
22,84 %

Menn
Alder Alder
2021
2020 2021
55,25 %
15,8
15,77
47,32 % 64,85 65,19**
76,88 % 62,83
63,59
74,40 %
63,53

Endring alder
fra 2020
-0,03 år
+0,34 år
+ 0,73 år

Bare 25 % av den totale medlemsmassen er kvinner.
Eldste medlem er 98 år, yngste medlem er 4 år. Gjennomsnittsalderen er 63,53 år. I 2020 var den 62,83 år, og i 2019
var gjennomsnittsalderen 62,38 år. Gjennomsnittsalderen øker altså ganske drastisk hvert år selv om antall
juniormedlemmer øker.
Vi ser også at gjennomsnittsalderen på nye bridgespillere er veldig høy, selv om dette tallet lyver litt, siden
bridgeklubben Hjerter Konge er ny medlemsklubb i 2021. De har et høyt antall modne bridgespillere (som kunne
spille fra før) som er registrert som i-medlemmer. Perioden man kan stå som i-medlem er også utvidet med ett
ekstra år pga korona, så antallet i-medlemmer er kunstig høyt.
2,2 % nedgang i medlemsmassen totalt var ikke så galt som fryktet i andre koronaår. Nedgangen fra 2019 (siste
«normalår») er på 6,06 %.
Kun NBF Telemark og NBF Helgeland har oppgang i medlemstallet i 2021 sammenlignet med 2019. I NBF Telemark
har de greid å ta vare på standardmedlemmer i tillegg til at de har greid å holde kontakten med en stor gruppe som
begynte på kurs i 2019. På Helgeland er økningen i stor grad juniormedlemmer, mange av dem med opprinnelse i
annen krets enn Helgeland.

2021
Totale medlemskap 2021
Klubber
Tot. Jr.
i
1

NBF Oslo

17

512

2

NBF Østfold og Follo

23

788

3

NBF Romerike og Glåmdal

13

372

4

NBF Hedmark og Oppland

13

393

6

NBF Østerdal

12

194

7

NBF Buskerud

19

623

8

NBF Vestfold

8

9

NBF Telemark

11

10 NBF Aust-Agder

11

9 64
26 48
9 17
2 15
5 2

Standard

2020
Totale medlemskap 2020
Klubber Tot. Jr.
i

439

18

524

714

23

858

346

14

366

376

14

382

187

13

205

95

524

17

683

4 25
353
361 10 26
3 13
226

324

8

375

325

11

343

210

11

242

4

9
26
6
2
6
10
5
8
11

64
36
12
12
7
92
19
16
9

Standard
451
796
348
368
192
581
351
319
222
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11 NBF Vest-Agder

11 35
42 45
2 12
27 18
3 27
1 13
3 3
25 10
3 7
148 14
0 4

274

8

312

497

20

589

256

11

280

435

17

479

392

21

447

239

13

278

166

9

178

357

14

368

235

12

243

279

14

395

120

6

141

6 6
6 15
0 4
0 1
5 15

244

11

258

204

12

225

96

6

108

77

4

84

13

3

305 8 217 354 534

7329

310

8

320

12 NBF Rogaland

20

584

13 NBF Haugaland

11

270

14 NBF Hordaland

17

480

15 NBF Sogn og Fjordane

20

422

16 NBF Møre og Romsdal

11

253

17 NBF Sør-Trøndelag

9

172

18 NBF Midt-Trøndelag

15

392

19 NBF Nord-Trøndelag

12

245

20 NBF Helgeland

14

441

21 NBF Salten
NBF Lofoten og
22 Vesterålen

6

124

11

256

23 NBF Troms og Ofoten

13

225

24 NBF Vest-Finnmark

4

100

25 NBF Øst-Finnmark

4

78

26 NBF Spesialkrets

3

33

98 %

1,1 1,2 0,959544

12
45
3
26
2
2
3
8
1
106
0

19
33
8
10
23
17
5
11
1
15
1

281

5
8
0
0
5

2
18
14
2
9

251

511
269
443
422
259
170
349
241
274
140

199
94
82

39
25
8
402 309
455
7638
96
% 1,07 1,032 0,952725

13 Betraktninger
13.1. Utfordringer live vs nett
Nettbridge vil ha en stor plass også etter korona. Førstegenerasjons live-bridge på nett er kommet. Folk har fått nye
vaner. Spørsmålet er hvilken rolle NBF skal ta i utvikling og forming av nettilbudet?
Skal NBFs hovedgeskjeft være fysisk bridge, eller har nettbridge også en plass under vår paraply?
Hvis «ja, nettbridge er en del av den bridgen som foregår, og hører naturlig hjemme hos oss», skal nettbridgen da
sidestilles med fysisk bridge? Eller er det såpass store forskjeller mellom de to at man må behandle dem ulikt for at
det skal bli rettferdig?
Dette er upløyd mark, og en stor debatt er i emning. Det murres fra kretser og klubber over at enkeltaktører har tatt
over store deler av onlinemarkedet. Andre som opererer på nett, finner av flere årsaker ikke det forenelig med sine
verdier å bli medlemsklubb i NBF. En tredje gruppe vurderer kommersiell virksomhet på nett. Her må Norsk
Bridgeforbund være i forkant og balansere med gode løsninger.
I tillegg har vi problemstillingen med RealBridge. Som nevnt i pkt 1 og 8, ser enkelte klubber på spilling på RealBridge
som fristilt fra NBFs aktiviteter. Det er «uformell spilling», eller «sosial bridgekveld», eller «vi møtes på RealBridge i
stedet for i klubben når det er stengt – gratis for alle, ingen klubbpoeng». Og hvorfor trenger de forbundet til dette?
De betaler allerede for super resultatservice. Hva er det vi tilbyr i tillegg, og er det verdt prisen? Man forstår hvordan
de tenker. Konsekvensen er at forbundet mister oversikten over aktiviteten som foregår, og vi vil miste oversikten
over hvilke spillere som spiller. Det kan fort ligne situasjonen som var for noen år tilbake da det ble kultur for at
spillere lot være å være medlemmer av forbundet.
Samtidig har vi et vindu akkurat nå der klubbene er takknemlige for at de fikk hjelp av forbundet til å komme over på
RealBridge. Om vi har tanker om å gå den veien Sverige har gått, at forbundet gjør en avtale med RealBridge og
klubbene avtaler med forbundet, bør det skje før en ny kultur er innarbeidet.
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13.2 Organisering av frivilligheten
Det er stor interesse for bridge fra skoler og annet publikum. Den begrensende faktoren er de menneskelige.
Det er for få som har nok kunnskap til å drive opp læring av barn og unge, og de få som har det får for lite hjelp av
omgivelsene. Det er flere som kan drive opplæring for voksne, men problemet er i stor grad før- og etterarbeidet;
enten får man ikke folk på kurs, eller så greier man ikke å ta vare på dem etter endt nybegynnerkurs.
En løsning er at Norsk Bridgeforbund satser på utdanning (bridgelærere og administratorer) og systematisering av
frivillige.
Balansen mellom frivillighet og betalte oppdrag er fremdeles et tema. Man ser at turneringsledelse (det man må ha
for å gjennomføre en turnering) verdsettes høyere en det å lære opp noen. For å sette det på spissen:
turneringsledere får betalt, bridgelærere og administratorer får ikke det. Er dette et bevisst valg? Og hvis ikke, hvor
skal grensen gå mellom frivillig arbeid og betalte oppdrag?
Norsk Bridgeforbund er tuftet på frivillighet, og slik ubalanse skaper reelle problemer. I alle organisasjonsledd
mangler det et godt arbeid på å strukturere frivilligheten (konkretisere oppdrag, kartlegge motivasjon til den
frivillige, og avgrensing av frivillighetsoppdraget i tid og omfang).
Rent konkret vil et første skritt være å formulere oppdrag som forbundet trenger hjelp til, og bruke dette som mal
for krets og klubb.

13.3 Unge spillere: Trenger fortsatt satsing
Interesse avler mer interesse, og det er kun blant de yngste medlemsmassen øker. Det er et stort potensial for å
skape nye juniorbridgemiljø mange steder i landet.
For å få uttelling for det gode arbeidet som er lagt ned på juniorsida, må vi fortsette og dytte i den ballen, og
stimulere flere til å skape lokale juniorbridgemiljø.
For noen år siden analyserte Nico Keilmann medlemsmassen til Norsk Bridgeforbund, og fant at det største frafallet
var blant jenter 20-34 år. Akkurat nå er aldersgjennomsnittet blant juniormedlemmene våre så lavt at det ikke er en
stor problemstilling (vi har kun en håndfull i denne aldersgruppen), men vi bør tenke framover og lage en strategi for
å unngå dette når det store kullet 15/16-åringer når studiealder.

13.4 Mister for mange av de som begynner – mye frustrasjon
Frafallet i gruppen nye spillere er fremdeles veldig stort. Spillerne har gått to veier under korona: Noen har omfavnet
internettbridgen og knekt bridgekoden, andre har mistet tråden helt. Det investeres mye tid og penger i
nybegynneropplæringen, og vi må tenke nytt og bedre i forhold til hvordan vi tar vare på de nye.
Internettbridgen har også skapt en større nærhet til de nye medlemmene. Inntrykket derfra er at deltakerne etter å
ha spilt et år eller to «møter veggen», der de ser hvor uendelig vanskelig bridge er, og lurer på om bridge egentlig er
noe for dem. Kan vi utvikle en strategi for å fange opp dette?

13.5 Muligheter med økt digital kompetanse
Nye og bedre plattformer for digital kommunikasjon kombinert med sterk økningen i den digitale kompetansen i
medlemsmassen gir store muligheter. Man kan holde kurs, spille bridge, og ha nettverksgruppemøte digitalt på en
helt annen måte enn pre-korona.
Til nå har vi utnyttet noen av mulighetene i digital møtevirksomhet (nettverksgruppemøte, kontormøter, møter med
kretsene), og noen av mulighetene som ligger i digital kursvirksomhet (turneringslederkurs, Spill Bridge 1-3,
Toppidrett Bridge). Det er imidlertid fremdeles et vell av uutnyttede muligheter. Det som er mest nærliggende å
trekke fram er Bridgelærerutdanningen, nye opplæringsarenaer i bridge, og organisasjonsutvikling.
Kan bridgelærerutdanningen lages digital på samme måte som turneringslederkurset? Med kreative og flinke folk
kan det bli riktig bra, ressurssparende og nå fram til langt flere.
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Man kan også tenke seg å skape arenaer for utvalgte grupper bridgespillere på nett, f. eks. de rett fra stand
(lynbridge – korttriks og turnering), de rett fra kurs (Norges nykommere – 10 min tips&triks, liten konkurranse med
poengserie), de som vil lære mer (Veien til kløvernåla/ruternåla etc), eller grupperinger basert på sosiale preferanser
(sportsidioter, nypensjonerte, musikknerder).
Og ikke minst kan vi på en enkel måte nå fram til våre tillitsvalgte.

13.6 Vurderinger organisasjonsdager
Organisasjonsdagene har i en årrekke vært et nyttig treffsted for klubber/kretser og NBFs styre og administrasjon.
De som deltar gir jevnt over gode tilbakemeldinger på utbyttet. Dessverre er det for få som kommer (svakt synkende
trend i antall deltakere), det er for mange som reiser alene fra sin klubb (mindre gjennomslagskraft når man kommer
hjem), og det er for liten utskifting i hvilke klubber/kretser som er representert.
Noen kretser gir tilbakemelding om at de syns det blir for dyrt å sende representanter på en slik helg, og mener vi
bør se på alternative arrangementsformer/tidspunkt for arrangementet.
Styret anbefales å ta en diskusjon og vurdere utbyttet i forhold til innsats. Vil man få større utbytte av
arrangementet i en annen form (digitalt/mer spisset mot spesifikke grupper/tema/inndelt for regioner?), på et annet
tidspunkt (for eksempel i forbindelse med et annet arrangement, f.eks. Bridge for Alle eller Norsk Bridgefestival?)?

13.7 Kretsene – det glemte ledd?
I år som i fjor ser vi at de områdene som har greid seg best gjennom pandemien, er de som har et velfungerende og
aktivt kretsledd.
Det er veldig forskjell fra krets til krets på hvilken rolle kretsen tar. Det er grunn til å tro at en sterk, motivert og
velfungerende krets er en suksessfaktor også for klubbene i regionen. Er alle kretsstyrer sikre på hvilket mandat de
har? Det kan være en idé å se på dette i de neste årene.
Vi har i mange år vurdert tiltak for å bygge kompetanse hos valgkomiteer i klubber og kretser, men aldri funnet tid til
å prioritere dette. Det er veldig uheldig, for valgkomiteens arbeid er en suksessfaktor i å få velfungerende klubber og
kretser.
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Vedlegg 2 – internasjonale resultater
Mesterskap nasjonslag
Mesterskapene for nasjonslag i 2021 ble avlyst/utsatt:
• EM nasjonslag utsatt fra 2020, ble avlyst
• VM ungdomslag utsatt fra 2020, ble avlyst
• EM ungdomslag ble utsatt til 2022
• VM nasjonslag ble utsatt til 2022
• Nordiske mesterskap (både for ungdom og voksne) ble avlyst
Derimot EBL Champions Cup ble arrangert i Slovakia 11. – 13. november.

EBL Champions Cup
Bergen Akademiske BK vant Champions Cup etter å ha slått Bridge Contact Club (det sveitsiske Zimmermann-laget) i
finalen.
På BAK spilte:
•

Martin Andresen, Christian Bakke, Ole Berset, Thomas Charlsen, Bjørn Olav Ekren og Thor Erik Hoftaniska.

Åpne mesterskap
Ingen åpne mesterskap ble arrangert i 2021

Offisielle online turneringer
•
•

Nordisk online nasjonslag
Kvalifisering VM nasjonslag

Nordisk online nasjonslag
Dette var ikke et offisielt mesterskap. Det ble spilt i alle åtte landslagsklassene – Åpen, damer, veteran, mix, U26,
U21, U26 jenter og U16 – online på RealBridge siste helg i mai.
•
•

•
•
•
•
•

•

Åpen:
#6
Damer: #1
Lise Blågestad, Ann Karin Fuglestad, Liv Marit Grude, Marianne Harding, Gunn Helness, Torild Heskje, Gunn
Tove Vist, Bodil N. Øigarden og npc Anne-Lill Hellemann.
Veteran:
#2
Mix:
#2
U26:
#2
U21:
#2
U26 jenter:
#1
Kaja Brekke, Katarina Ekren, Thea Lucia Indrebø, Agnethe Kjensli, Erleta Plana, Mia Statle, Ida Øberg og npc
Sven-Olai Høyland.
U16:
#1
Anders Brogeland, Nicolai Heiberg-Evenstad, Sigrunn Faag, Elias Veines Jensen, Jørgen Lindaas Nordby,
Maren Idland Sægrov og npc Kristian B. Ellingsen.

Kvalifisering VM nasjonslag
Da EM nasjonslag ble avlyst så ble det arrangert kvalifisering til VM nasjonslag for sone Europa online på RealBridge i
slutten av august. De norske lagene var samlet på Hotell Klubben i Tønsberg under observasjon av internasjonale
observatører. Resultater:
•
•
•
•

Åpen:
Damer:
Veteran
Mix:

#8/31 (kvalifisert)
#9/20 (1. reserve)
#7/24 (kvalifisert)
#17/24
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Vedlegg 3 – Nasjonale arrangement 2021
Norgesmesterskap
Par
1. Christian Bakke – Tor Eivind Grude, Bergen Akademiske BK/Sømna BK
2. Stian André Evenstad – Nicolai Heiberg-Evenstad, NBF Troms og Ofoten
3. Anne Irene Bogen – Håkon Bogen, Mo BK
Klubblag
1. Bergen Akademiske BK: Christian Bakke, Ole A. Berset, Thomas Charlsen, Bjørn Olav Ekren
2. Sunndalsøra BK: Rogeir Paulsen, Jan Roger Strømsvåg, Ulf Håkon Tundal, Roar Voll
3. Studentenes BK: Petter A. Eide, Tor E. Grude, Kristoffer Hegge, Lars A. Johansen, Håkon O. Kippe, Sverre J. Aal
Mixpar
1. Anne Irene Bogen – Håkon Bogen, Mo BK
2. Stine Holmøy – Haldor Sunde, Lillehammer BK/Stryn BK
3. Liv Marit Grude – Øyvind Saur, Studentenes BK/Vikersund BK
Mixlag
1. Eides språksjov: Maja Rom Anjer, Harald Eide, Stine Holmøy, Atle Sæterdal
2. ABISCO: Kåre Bogø, Anne Birgitte Fossum, Steffen Fredrik Simonsen, Bodil Nyheim Øigarden
3. Kultur: Tom Anders Høiland, Tina Ovenstad, Ranja Sivertsvik, Haldor Sunde

569,9
533,7
525,4
91,51
87,34
86,66
907,3
788,9
699,7
162,33
151,99
146,44

Veteranpar
1. Tor Bakke – Arve Farstad, Bergen Akademiske BK/TopBridge BC
2. Jon-Egil Furunes – Jan Mikkelsen, TopBridge BC
3. Harald Nordby – Jan Trollvik, TopBridge BC/BK 1933 Tromsø

259,5
231,9
229,4

Damepar
1. Marianne Harding – Åse Langeland, Farsund BK/Stavanger BK
2. Torild Heskje – Gunn Tove Vist, Klepp BK
3. Ranja Sivertsvik – Ida Wennevold, Heimdal BK/Nesodden BK

380,0
364,3
328,1

NM monrad lag
1. Ole: Christian Bakke, Harald Eide, Bjørn Olav Ekren, Kjell Gaute Fyrun, Tor Eivind Grude
2. DUBB: Erik Berg, Sjur Arne Bøe, Stig Henning Dybdahl, David Ueland
3. Norge damer: Ann Karin Fuglestad, Marianne Harding, Torild Heskje, Gunn Tove Vist

185,36
174,52
172,45

Junior
1. Marius Dalemark Austad – Ida Marie Øberg, Flekkefjord BK/KGB Klyve-Gulset BK
2. Carl-Otto Curran – Christian Fredrik Johnsen, Os BK/Målselv BK
3. Jakob Nordvoll Johannessen – Markus Lund, Sortland BK/Heimdal BK

140
86
76

ANDRE TURNERINGER
MP-treff
Mandag
1.
2.
3.

Lorentz Bjarne Nitter – Reidar Bruen Olsen, Steinkjer BK
Pål Øystein Jakobsen – Karl Ottar Rundereim, Fauske BK/Måløy BK
Håvard Kolbeinsen Mack – Helge Skramstad, Harstad S&BK

974,5
886,6
849,5
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Tirsdag
1. Geir Petter Moen – Odd Harald Sundet, Engerdal BK
2. Håkon Arild Bergsrud – Rolf Jostein Lehn, Sortland BK
3. Tommy Elde – Robert Lehn, Sortland BK

1.218,6
1.180,0
1.153,9

Onsdag
1. Unn Kristin Laberg – Willy Roger Ottemo, Skånland BK/Sortland BK
2. Reidar Arefjord – Sigurd Fiskaaen, Sotra BK
3. Pål Øystein Jakobsen – Karl Ottar Rundereim, Fauske BK/Måløy BK

241,4
190,8
190,4

Torsdag
1. Svein Jarle Bjerkevoll – Jon Terje Storsten, Vestnes BK
2. Sigurd Evjen – Marius Leikvold, Gol BK
3. Jørn Fjæstad – Gunnar Pettersen, Sarpsborg BK

865,0
864,0
764,7

RealBridge online lag
Eliteklasse
1.
2.
3.

Viego: Geir Brekka, Tom Anders Høiland, Nils Kvangraven, Øyvind Saur, Helge Stornes
ECF Holding: Espen C. Fasting, Sam Inge Høyland, Terje Lie, Jo-Arne Ovesen, Siv Thoresen
Bergen Ak, Høyland: Tor Bakke, Magne Eide, Trond Hantveit, Jim Høyland, Sven-Olai Høyland
Cuba Libre: Ove Andersbakken, Kåre Bogø, Fredrik Helness, Tor Helness, Lasse Aaseng
Åpen klasse
1.
2.
3.

Team Haugaland & omegn: Arve Gustavsen, Birger Pedersen, Frode Tveito, Sigurd Østebøvik
The Hammers: Øyvind Andersen, Kai Fredriksen, Rikhardur Jonasson, Tor Inge Karlstad
Bridgekameratene: Halvor Fjørtoft, Tor Inge Iversen, Ida Frisak Ringnes, Odd Gunnar Sandve
Nesodden BK 2: Atle Hjort-Larsen, Yngvar Lepperød, Arild Olsson, Per Willy Watz

Begynnerklasse
1.
2.
3.

Mo BK X: Jostein Bakken, Per Breivik, Marianne Fagerdal, Heidi Larsos, Elin Nilsen, Iris Rønningsen
Ibestad BK: Hilde Elvik, Arnt B. Horsberg, Ola Horsberg, Roe Jenset, Tonje Kristiansen, Siv N. Henriksen
Heart of Gold: Morten Eide, Kate Fauskanger, Hanne Fosheim, Linda Rasmussen
Narnia: Sissel Berge, Bente Gryte, Brit Kyllingstad, Jørn Salmo

Mix RealBridge lag vår
Åpen klasse
1. Med fokus på Ida: Allan Livgård, Steffen Fredrik Simonsen, Ida Wennevold, Bodil Nyheim Øigarden
112,51
2. Kreativ mix: Lars Frøland, Siri Hove, Solbritt Lindahl, Hans Noreng
100,58
3. Sømnakameratene: Kristian B. Ellingsen, Liv M. Grude, Marian Grude, Tor E. Grude, Anders H. Gundersen, Astrid S. Lybæk 94,81
Begynnerklasse
1.
2.
3.

Nord og Sør: Ole Edvardsen, Krystyna Krzyszkowska, Cathrine K. Leithe, Truls Mathisen, Lisbet Rønningsbakk
Narnia: Tanja Cecilie Gilje, Olestig Berg Johnsen, Brit Kyllingstad, Sjur Nedrebø
Mo BK X: Jostein Bakken, Per Breivik, Marianne Fagerdal, Heidi Larsos, Elin Nilsen, Iris Rønningsen

87,20
81,35
78,98

19

Mix RealBridge lag høst
Åpen klasse
1. Idèfix: Maja Rom Anjer, Christian Bakke, Nicolai Heiberg-Evenstad, Agnethe H. Kjensli, Thomas Tøsse
2. Heia Båro BK!: Ann Karin Fuglestad, Ole Fuglestad, Marianne Harding, Per Tjelmeland
3. Squid business: Tonje Brogeland, Jon-Egil Furunes, Torild Heskje, Dag-Jørgen Stokkvik
Begynnerklasse
1.
4.
5.

98,52
98,42
96,42

M & M: Ragna Gunn Bye, Hågen André Mathisen, Ida Kristine Mathisen, Markus Hansen Moe
110,16
Mo BK X: Jostein Bakken, Per Breivik, Marianne Fagerdal, Heidi Larsos, Elin Nilsen
96,83
Nord og Sør: Ole Edvardsen, Krystyna Krzyszkowska, Bodil J. Larssen, Cathrine K. Leithe, Truls Mathisen, Lisbet Rønningsbakk 81,73
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