Liker du å spille kort
– eller har lyst til å lære?
Bli med på KURS I BRIDGE
for nybegynnere! ♠ ♣ ♦ ♥

HVORFOR vil du
ha glede av bridge?
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Bridge er et utfordrende, spennende og variert spill
Ingen spill er like, hvert spill er en utfordring
Du konkurrerer både mot deg selv og motparten
Skjerpende – en ypperlig trening for «de små grå»
Ved bridgebordet er alle like – uavhengig av bakgrunn.
En billig hobby
En hobby du kan dyrke hele året – hele livet!
En hobby du kan praktisere over alt
En hobby du blir utrolig glad i
En hobby du ikke går lei av!
Sosialt - du får mange nye venner i et positivt miljø
Klubbens viktigste oppgave er å skape dette miljøet gjennom

trivsel – likeverd – fellesskap – ærlighet

HVEM er vi?
• 12 000 medlemmer over hele
landet.
• 550 bridgeklubber som har spillekveld hver uke – hvor du alltid er
velkommen
• 25 bridgekretser organiserer
klubbene i sine regioner
• Norsk Bridgeforbund er særforbundet for all bridgeaktivitet i Norge.
De viktigste oppgavene for NBF:
• bistå klubber og kretser
• opplæring av tillitsvalgte
• utarbeide kurs- og turneringsmateriell
• salg av bridgemateriell
• utgi medlemsbladet Norsk Bridge
• organisere seriespill for 600 lag
i 4 divisjoner.
• arrangere Norsk Bridgefestival
– årets høydepunkt, hvor
8 norgesmesterskap skal avgjøres
i løpet av 10 dager.

HVOR langt
kan du komme?
• de fleste av våre medlemmer er
hobbyspillere som deltar fast på
klubbkveldene
• mange deltar i tillegg i åpne
turneringer og i mesterskap
• representasjonsspillere deltar på ett
av NBFs landslag. Disse lagene
deltar i Nordisk, EM, VM og Bridge
OL– ofte med meget gode resultat..
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Norsk Bridgeforbund
Serviceboks 1 Ullevål Stadion, 0840 Oslo
telefon: 21 02 90 00
e-post: nbf@bridgefederation.no
www. bridgefederation.no

Våre kjerneverdier er
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