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Velkommen til bridgesesongen 2021/2022     Oslo, 17. aug 2021 

Den kanskje viktigste tiden på året for bridgeklubber er her igjen – sesongstart! Nå skal vi legge 

solkrem, is, sommerbridge og bridgefestival bak oss og brette opp ermene for en ny sesong med 

klubbridge, serie- og kretsmesterskap, NM for klubblag, helgeturneringer og masse annet 

bridgemoro.  

 

Samtidig er vi på vei ut av den «vonde» tiden hvor vi måtte holde stengt, medmennesker ble syke og 

mange hadde store økonomiske usikkerheter. Pandemien har definitivt også påvirket bridgen – både 

positivt og negativt. Negativt fordi mange spillere har falt fra bridgen, klubber sliter med eksistens og 

økonomiske problemer eksisterer også blant kretser og klubber.  

 

Samtidig har pandemien gitt oss nye muligheter gjennom nettbridge. Mange kretser og klubber har 

nå et flott tilbud på nettet – kanskje dette kan leve videre ved siden av den ordinære bridgeklubben. 

Mange bridgespillere har heller aldri spilt så mye bridge før! NBF som organisasjon ønsker å benytte 

de nye mulighetene nettet gir oss – sammen med dere klubber – slik at vi i fremtiden kan gi et enda 

bedre tilbud til nye, urutinerte og rutinerte bridgespillere. Men vi skal ikke la dette gå på 

bekostningen av vårt viktigste tilbud – klubbkvelden.  

Vi håper alle klubber vil delta på Organisasjonsdagene 10. – 11. september på Sjølyst i Oslo. Der har 

vi et rikholdig program hvor re-rekruttering av gamle medlemmer og bridgeetikk er hovedtemaer. 

NBFs styre eller administrasjon kan ikke re-rekruttere tidligere medlemmer, til det trenger vi deres 

hjelp. Men vi skal gi dere verktøy, inspirasjon og hjelp til å kontakte noen som spilte i klubben før. Vi 

alle kjenner minst en person som ikke lenger spiller bridge, men som helt sikkert kunne tenke seg å 

begynne igjen dersom vedkommende blir spurt.  

NBFs administrasjon er som tidligere her for å hjelpe dere. Harald har kontroll på alt som handler om 

turneringer, Ruter, lover og masse annet, Marianne hjelper til med rekruttering og opplæring, Sten 

har kontroll på salg og landslag, Are er ekspert på Ruter og data og i tillegg er vi så heldig at vi i ett år 

har Sofie Sjødal med på laget. Hun kommer til å jobbe sammen med Marianne på rekruttering og 

opplæring. Ta kontakt med oss – ingen spørsmål er for lite eller stort! 

Da gjenstår det bare å ønske dere alle lykke til med ny sesong – takke for en enorm innsats under 

pandemien – og takke for innsatsen fremover! 

Med vennlig hilsen 

Norsk Bridgeforbund 

Allan Livgård 

Generalsekretær 


