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Alle klubber og kretser i NBF 

 
  

Julebrev 2011 
 

 
Nok et trivelig bridge år nærmer seg slutten og her i førjulstria vil vi gjerne sende 
dere litt informasjon om diverse ting som kan være til nytte/interesse: 
 
Klubb- og medlemsoppdatering: Vi sendte dere brev i september og minner om at 
all medlemsoppdatering foretas på http://klubb.bridge.no  
Vennligst send oss e-post hvis klubben mangler brukernavn og passord. 
 
Vi minner også om at fristen for oppdatering av 2012-medlemskap er 31. desember. 
Vi sender faktura for klubb- og medlemskapskontingent i januar neste år. 
 
I øyeblikket har NBF nær 9 500 medlemmer og dette er en økning siden sist nyttår. 
 
Mesternåler: Neste utsendelse kommer i januar. 
 
Ruter: Det er hyggelig å se at Ruter begynner å bli kjent og til nå har 140 klubber 
tatt Ruter i bruk. Ruter er enkelt å komme i gang med, det ligger bruksanvisninger 
lett tilgjengelig på hjemmesidene og neste år vil vi intensivere opplæringstilbudet, 
bl.a. med nettbaserte kurs. 
 
Simultan: Vi ser frem til å introdusere simultanturneringer neste år og det blir i 
første omgang prøveturneringer i februar, mars og april. Alle klubber kan delta og 
turneringene vil spilles som en vanlig klubbturnering med 24 spill og resultat på 
landsbasis. Fra høsten 2012 tar vi sikte på ukentlige turneringer og vi tror det 
kommer til å bli stor interesse for dette tilbudet. Deltakelse forutsetter at Ruter 
tas i bruk som regnskapsprogram. 
 
Vi er opptatt av å utvikle flere tilbud og handicapordning vil også introduseres – 
antagelig med full oppstart fra 1. januar 2013. 
 
Norsk Bridgefestival: Planleggingen av festivalen 2012 i Fredrikstad er i god gjenge 
og festivalsidene vil løpende bli oppdatert med nyheter. Programmet er nå lagt ut 
og påmelding kan også starte tidlig neste år. Vi gleder oss over stor interesse og 
kan bl.a. nevne at de 24 campinghyttene ved Kongstenshallen alt er fullbooket tom 
2014! 
 
Men – det er en rekke ulike tilbud i og rundt Fredrikstad – og vi minner om at det er 
bare en time med tog fra Oslo.  
 
Juniorleiren vil finne sted på Gudeberg skole like ved hallen (hvor det også er 50 m 
utendørs basseng, 9- og 18-hulls golfbane, drivingrange etc). Begynnerfestivalen samt 
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bridgelærerutdanning vil finne sted på Rica City Hotel (festivalhotellet) de siste 
dagene før selve festivalen begynner med åpningsturneringen fredag 3. august. 
 
NBF Organisasjonsdager: I år ble dette en stor ”hit” med 120 deltakere og vi venter 
likeledes stor deltakelse på Gardermoen 21. og 22. april neste år. Informasjon og 
spennende program kommer tidlig neste år, så sett av i kalenderen! 
 
Bridgetinget 2012: Bridgetinget neste år vil utvilsomt få hele diskusjonen rundt nye 
medlemskapsformer som hovedsak. Arbeidsgruppen som har utredet spørsmålene 
sender ut ny høringsrunde tidlig neste år og alt av tingdokument sendes kretsene i 
slutten av mars. Selve tinget, med valg av nytt styre etc., finner sted i Fredrikstad 2. 
og 3. juni. 
 
Tenerife: Det er stor interesse for Bridge for Alle på Tenerife 2012, rundt 200 
deltakere – men har du et ønske om bridge, sol og varme, samt mye hygge – så bare 
kontakt oss. Det er enda plass i herberget – det utmerkede Paradise Park Hotel. 
 
Generalsekretær: Prosessen med ny daglig leder er i full gang og intervjuene starter 
kommende helg – ledet av Jan Aasen og Per Watz. Endelig avgjørelse forventes i løpet 
av januar. 
 
Styret: Det er stor aktivitet i Styret som hadde sitt siste møte i år forrige helg – også 
dialogmøte med Disiplinærkomiteen. Arbeidet skjer i samsvar med de handlingsplaner 
som ble vedtatt på siste bridgeting og nye planer for kommende år klekkes ut. 
 
Beijing: Vårt landslag reiser om noen dager til årets siste store begivenhet i den 
internasjonale bridgeverden – SportAccord World Mind Games 2011 i Beijing – som 
er en eksklusiv invitasjonsturnerning 10. – 16. desember. Følg hele begivenheten på 
våre hjemmesider – http://bridge.no 
 
 
Fra Ullevaal Stadion vil vi gjerne takke alle tillitsvalgte og alle som bidrar til å 
gjøre norsk bridge så spennende for nok et hyggelig år. Det arbeides aktivt på en 
rekke områder og det er lov til å være optimist for at medlemmer, klubber og 
kretser skal oppleve en positiv og trivelig utvikling. Vi takker dere alle for innsatsen 
og hyggelig samarbeid! 
 

God Jul og Godt Nytt År! 

 

 

 

Harald Berre Skjæran        Are Utvik    Sten Bjertnes        Rune Handal   
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