Pressemelding
Norsk Bridgefestival 2021

Det blir bridgefestival!
Styret i Norsk Bridgeforbund (NBF) har i styremøte 3-21, 12. -13. juni 2021, besluttet at NBF skal
avholde Norsk Bridgefestival på Scandic Lillehammer Hotel i tidsrommet 31. juli – 7. august. Dette er i
henhold til tidligere planer, men avgjørelsen kunne ikke treffes tidligere på grunn av Covid-19pandemien.
Styret i NBF er både forpliktet til og opptatt av å følge både regler og råd gjeldende for Covid-19pandemien og norske myndigheters gjenåpningsplan. Det medfører enkelte endringer i forhold til en
normal festival og tidligere planer.
Det er viktig for styret å påpeke at gjenåpningsplanen til myndighetene foreløpig er lite konkret og at
det er varslet at de ulike punktene kan endres på senere tidspunkt. Det er særdeles vanskelig å
planlegge en festival under de rådende forutsetninger. Styret vil på senere tidspunkt vurdere om
man kan åpne opp noe mer enn det som nå skisseres, dersom forutsetningene ligger til rette for det.
Under planleggingen av årets festival er vi forpliktet til å ta hensyn til følgende:
•

•

•

Myndighetenes regler og råd
Styret er opptatt av at reglene selvfølgelig skal følges, men også at vi arrangerer en forsvarlig
festival i henhold til smittevern. Derfor vil man også i stor grad følge råd og anbefalinger.
Spillelokalenes beskaffenhet
Selv om spillelokalene på Lillehammer tillater flere tusen deltakere under normale
omstendigheter, så vil festivalen fortsatt arrangeres i henhold til NBFs til enhver tid
gjeldende smittevernprotokoll. Dette setter begrensning på antall deltakere – sannsynligvis
en strengere begrensning enn gjenåpningsplanen når festivalen starter.
Utstyr
NBFs smittevernprotokoll krever fulldublering av alle turneringer. Dette vil også kunne sette
en begrensning på antall deltakere.

Det som dessverre ser ut til å måtte bli avlyst er Bridgefesten hvor vi samles for god mat og drikke.

Bridge for Alle
Det tas sikte på å arrangere eget bridge for Alle – program under årets festival. Der hvor denne delen
av festivalen tidligere har vært basert på «come and go», er vi i år avhengig av forhåndspåmelding til
også denne delen av festivalen. Det betyr ikke at du må spille alle turneringene og delta i alt
programmet, men at du har din plass i programmet.
Bridge for Alle delen vil starte søndag ettermiddag og vare frem til og med lørdag formiddag. Det blir
arrangert to daglige turneringer. Denne delen av festivalen er ment for de som vil oppleve den gode
festivalstemningen, møte nye og gamle kjente, spille gode bridgeturneringer og ha et fint opphold,
men hvor det å kjempe om norgesmestertitler ikke er så ønskelig, eventuelt kanskje ikke særlig
realistisk. Trivsel og bridgeglede er det viktigste elementene i Bridge for Alle!
Bridge for Alle blir ledet av våre festivalverter:
•
•
•

Margrethe Lindqvist – kretsleder og primus motor i Troms og Ofoten
Heidi B. Skjæran – kretsleder og primus motor i Vestfold og Larvik
Bjørn Svela – primus motor i kanskje Norges mest attraktive klubb; Klepp BK

Dersom Bridge for Alle skulle bli fulltegnet blir det trekning også her.

Oppdatert program
Turnering

Dato start

Dato slutt

Bridge for Alle

Søndag 1. aug

Lørdag 7. aug

NM mix par

Lørdag 31. juli

Søndag 1. aug

NM mix lag
NM damer par
NM veteran par
NM monrad par
Patton
NM monrad lag

Mandag 2. aug
Tirsdag 3. aug
Tirsdag 3. aug
Tirsdag 3. aug
Torsdag 5. aug
Fredag 6. aug

Tirsdag 3. aug
Onsdag 4. aug
Onsdag 4. aug
Onsdag 4. aug
Torsdag 5. aug
Lørdag 7. aug

Antall
deltakere
200 spillere
200 par i 2
kohorter
50 lag
32 par
32 par
34 par
50 lag
50 lag

Kommentar
Forhåndspåmelding –
2 turneringer hver dag
Turneringsoppsett
besluttes senere
Rett til plass i mix par

Rett til plass i Patton

Påmelding
Med begrensning i antall deltakere vil det dessverre også ikke kunne være fritt frem å melde seg på.
NBF vet at det er flere som ønsker å spille på festivalen enn det er plass til.
I fjor forsøkte man å løse en rettferdig påmelding ved å ha et «førstemann-til-mølla» prinsipp.
Dessverre tålte ikke påmeldingssidene våre dette prinsippet, og det ble den dårlig opplevelse for alle
som forsøkte å melde seg på.
Styret er fortsatt opptatt av at påmelding skal være rettferdig, og at alle skal ha like stor mulighet for
å få en plass. Årets påmelding vil derfor avgjøres ved loddtrekning blant alle påmeldte per 24. Juni
2021. Ved overpåmelding vil det også trekkes prioriterte ventelister som kan medføre plass i
turneringene dersom noen trekker seg eller det åpnes opp for flere deltakere. Dersom en turnering
ikke fulltegnes vil det etter påmeldingsperioden være først til mølla som før.

Styret er også opptatt av at de som har lang reisevei til Lillehammer eller på annen måte må bruke
mye tid/ressurser på deltakelse skal få en opplevelse som varer lengre enn 1 1/2 dag. Derfor vil
følgende prinsipper brukes i påmeldingen:
•
•

•

•
•

•

Det vil bli plass til 200 par i NM mix par. Dette fordi vi til mix par reserverer all plass til denne
turneringen.
De 50 lag som trekkes ut til å spille NM mix lag får to garanterte plasser i NM mix par.
Lagene skal kun bestå av 2 par ved påmelding. Dersom det senere utvides, så kan det være at
det tillattes flere spiller per lag, men dette gir ingen ekstra rett til plasser i NM mix par.
Alle 50 lag som trekkes ut til å spille NM Monrad lag får én garantert plass i Patton.
Lagene skal kun bestå av 2 par ved påmelding. Dersom det senere utvides, så kan det være at
det tillates flere spiller per lag, men dette gir ingen ekstra rett til plass i Patton.
For å være garantert plassen må parene/laget være påmeldt i NM mix par/Patton når
trekningen gjøres. Men er altså IKKE garantert en plass på senere tidspunkt.
For NM damepar, NM veteranpar og NM monrad par er det ingen tilknyttet «garantiturnering». Her trekkes det altså kun ut det antall par som på nåværende tidspunkt får delta,
og overskytende par trekkes ut til prioritert venteliste.
Etter at trekningen er gjort og prioritert venteliste er opprettet kan man selvfølgelig melde
seg på ventelisten. Denne vil fortsatt være i prioritert rekkefølge.

Påmelding åpnes fredag 18. juni og vil være åpent frem til og med torsdag 24. juni.
Trekning foretas fredag 25. juni.

Hotellovernatting
Scandic Lillehammer Hotel har satt av 150 rom til deltakere på Norsk Bridgefestival til en gunstig pris
frem til 1. juli. Antall tilgjengelige rom kan være høyere dersom disse ikke er booket av andre.
Det er viktig at rom bookes med avtalekode; BNOR290721.
Pris enkeltrom med frokost; kr 1.160,Pris dobbeltrom med frokost; kr 1.360,For å belønne de som er lojale mot den fremforhandlede avtalen (som både gir NBF fordeler på
lokalleie og kickback som brukes for å utvikle festivalen) gis alle som booker rom med koden
følgende fordel:
•

•

•

Rabattkupong som kan veksles inn i:
Enten: Gratis dagens lunsj – verdt kr 150
Eller: Rabatt på startkontingent – verdt kr 100
Rabattkuponger gis etter antall døgn man overnatter og utleveres ved innsjekk:
o 1-3 døgns overnatting: 1 stk rabattkupong (2 stk ved dobbeltrom)
o 4-6 døgns overnatting: 2 stk rabattkupong (4 stk ved dobbeltrom)
o 7+ døgns overnatting: 3 stk rabattkupong (6 stk ved dobbeltrom)
I tillegg vil det, blant alle som har booket med avtalekode og som registrerer seg for trekning
i festivalresepsjonen, trekkes 4 stk to-døgnsopphold i dobbeltrom med frokost på Scandic
Lillehammer Hotel som kan brukes under neste års festival.

Sosialt program
Det sosiale programmet under årets festival vil av tidligere nevnte grunner være noe begrenset i
forhold til tidligere. Nøyaktig hva vi kan gjøre er ikke klart, men vi satser på å få til følgende:
•
•
•
•

Kveldsturneringer på Realbridge – åpent også for hjemmesittere
Quiz – det tas sikte på å arrangere én eller flere quizzer på kveldstid
Musikkbingo
Andre sosiale arrangement

Alle sosiale arrangement vil bli arrangert med gode smittevernrutiner.

Velkommen
Styret i Norsk Bridgeforbund og staben for Norsk Bridgefestival ønsker hjertelig velkommen til
festival i 2021!

