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Medlemsregistrering 2021 

2020 har vært et utfordrende år for oss alle. Først og fremst med frykt for smitte av våre nære og oss 

selv, men mange har også følt på sosial isolasjon og ensomhet.  

 

Også for bridgen har året vært utfordrende. Ganske tidlig i mars var det klart vi ikke kunne møtes til 

ukentlig kappestrid ved det grønne bord. Heldigvis har vi enormt mange dyktige tillitsvalgte blant oss 

som klarte å finne alternative arenaer å utøve bridge på – i all hovedsak via nettet. Vi kan ikke få 

takket nok for den jobben de gjorde (og fortsatt gjør) for at vi alle skal kunne fortsette å spille bridge.  

 

Ikke alle klubber hadde kompetanse og anledning til å flytte spillingen online. Det gjør at en del av 

dere har hatt ett år med lite bridge. Vi har tro på at 2021 blir et bedre år, men samtidig innser vi at 

starten av året nok blir som 2020.  

 

Året har vært vanskelig økonomisk både for forbund, kretser og klubber. Medlemskontingenten din 

er en av de viktigste bidragsyterne til at vi kan ha et aktivt og levende bridgemiljø i Norge. Og selv om 

du ikke fikk mest ut av den i 2020, så håper vi at du tenker den har gått til en god sak, og at du 

fortsatt vil støtte oss i 2021.  

 

Norsk Bridgeforbund, i samarbeid med kretser og klubber, planlegger et stort aktivitetstilbud på 

starten av året – tilbud som er uavhengige av om vi får møtes live i første halvdel av 2021. Noen av 

tiltakene er:  

• Spill Bridge 2 og Spill Bridge 3 kurs online 

• Turneringslederkurs klubb (startet høsten 2020) 

• Temaforelesninger med bridgeeksperter (Realbridge + Zoom/Teams) 

• Online lagturnering – flere serier som passer alle bridgenivå 

• Fortsatt helgeturneringer på BBO 

• Månedens supertilbud på bridgemateriell 
 

Alle disse tiltakene vil være gratis eller rabattert dersom du er medlem av NBF. Noen av tiltakene vil 
også kun være tilgjengelig for medlemmer.  
 
Vi håper at dette gjør at du tar kontakt med kasserer i din lokale klubb og løser medlemskap for 
2021. Tusen takk for støtten! 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk Bridgeforbund 
 
Kari-Anne Opsal /sign/       Allan Livgård /sign/ 
President        Generalsekretær 


