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Driften av kontoret  og forbundet  har gåt t  svært  
bra siden 2003. Rune Handals innt reden i NBF har 
vært  svært  posit iv for  hele forbundet , m en 
VSHVLHOW for  forbundskontoret . I  hovedsak går alt  
bra, selv om  det  allt id vil være t ing som  kan 
forbedres. Slik situasjonen har vært  nå, er vi m er 
a jour m ed t ing, t il t ider fakt isk lit t  i forkant  m ed 
noe ( ! ! ) . Derm ed blir  vi i stand t il generelt  å yte 
bedre service overfor kretsene, klubbene og 
enkeltm edlem m ene som  kontakter oss. 
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Det  er  et  m angslungent  og om fat tende felt . Jeg 
har hovedansvaret  for  alt  som  er direkte knyt tet  
t il utøvelsen av bridge på forbundsplan.  

Det  vil si at  j eg set ter opp forslag t il term inliste, 
forslag t il pulj eoppset t  i SM og har ansvar for NM-
t rekningene ( t rekker ikke selv den sonen jeg selv 
inngår i) . Jeg best iller m edaljer t il alle 
m esterskap, lager og sender ut  alt  m ateriell t il 
MP- t reff,  lager grunnlag for utbetaling av 
arrangem entsstøt te t il kretsene i SM. 
 
En stor og t idkrevende j obb er regist rering av alt  
av FP, her inngår også krets-  og klubbpoeng 
innsendt  på fil.  

 
 
Å få klubber og kretser t il å betale kont ingenter er 
en vikt ig j obb. Det  å lage fakturagrunnlag sånn at  
det te skal blir  ret t , er  m in jobb. 
 
Jeg er også m edlem  av Turnerings-  og 
m esterpoengutvalget  hvor de fleste rent  
adm inist rat ive saker behandles av Sigm und Bakke 
og m eg i fellesskap. De m er prinsipielle saker 
behandles av hele utvalget .  
 
Jeg får også inn appeller t il Lovutvalget  som  jeg 
dist ribuerer t il m edlem m ene, og jeg sender ut  
avgjørelsene t il partene.  
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Det  er vikt ig å kom m unisere godt  m ed 

m edlem m ene vår og der er hjem m esiden en fin 

og enkel m åte å få ut  vikt ig inform asjon. Sam t idig 

skal vi vise at  vi er et  levende og akt ivt  forbund.  

Hovedsakelig er det  j eg som  gj ør det  løpende 

arbeidet  m ed oppdatering av hjem m esidene.  
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Jeg liker at  j eg kan j obbe m ed hobbyen m in. Jeg 

t r ives m ed bridgen, og liker det  å kunne legge t il 

ret t e for  at  så m ange som  m ulig skal kunne kose 

seg m ed denne hobbyen, hver på sit t  vis og på 

sit t  nivå. Jeg liker også at  j eg gjennom  j obben blir  

kjent  m ed svært  m ange forskj ellige m ennesker i 

bridge-Norge. 

 

 

 
 

 

 

Til t ider har det  vært  for  m ye å gjøre, og da kan 

det  bli i overkant  st ressende og slit som t . Heldigvis 

har situasjonen blit t  bedre og bedre de siste 

årene.  

 

Ellers finnes det  en del m erkelige oppfatninger 

rundt  om kring om  hvordan t ing foregår i 

forbundet , og da kom m er det  en del innspill og 

henvendelser som  kan være negat ive. Men jeg 

lærte t idlig at  sånt  er det  bare å r iste på 

skuldrene av og ikke bry seg om . 

 

• 'X�HU�YHO�LNNH�DOHQH�Sn�)RUEXQGVNRQWRUHW�"�
 

Nei -  og det  har j eg aldri vært  heller. Rune Handal 

har vært  generalsekretær siden startet  av 2003. 

Han legger ned en stor innsats for Norsk 

Bridgeforbund., er  en veldig t r ivelig sjef  og en 

svært  dykt ig administ rator.   

I  t illegg har Sten Bjertnes nå ansvaret  for 

I dret tsbut ikken, det  adm inist rat ive rundt  

landslagene, regist rering av innsendte 

m esterpoeng og diverse adm inist rat ivt  arbeid. 

Han startet  1. februar i år. 
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Mange bridgespillere er som  du sier noen 

ordent lige surrekopper. Når det  gjelder 

innbetalinger har det  sk jedd en m erkbar bedring 

de siste halvannet  året . Så der ser det  m este bra 

ut . Men det  slurves m ye m ed å rapportere 

m edlem sendringer innen fr isten, sende FP-

rapporter et ter turneringene -  noen glem m er også 

å søke. En del klubber har vært  langt  på 

et terskudd m ed å regist rere klubbpoeng.  

 

Men det te vil j eg si:  Et  stort  flertall gjør det  de 

skal, og noen utm erker seg skikkelig i posit iv 

retning. 
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Det  har blit t  m erkbart  m indre bridge på m eg et ter 

at  j eg startet  i NBF sam m enliknet  m ed før det .  

Bort set t  fra de siste par årene har j eg om t rent  

ikke spilt  klubbridge. Jeg har spilt  færre 

turneringer også, selv om  det  blir  noe. KM lag i 

Oslo går annenhver m andag hele høsten og 

TopBridge annenhver m andag høst  og vår. Der 

spiller j eg fast .  

SM tar t o helger, og så spiller j eg vanligvis 

bort im ot  halve t iden på fest ivalen.  

Utover det  blir  det  noen 1-  og 2-dagers 

turneringer.  

 

Jobben har vel noe av skylda for  det ,  og så har 

det  vært  hensynet  t il fam ilien også. Et ter at  j eg 

ble separert  kan jeg i større grad bruke fr it ida 

som  j eg vil.  Nå kan jeg spille m er, uten at  det  så 

langt  har blit t  t il at  j eg har gjort  det  i særlig grad. 
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Jeg kom m er st rengt  tat t  ikke fra Mo. Jeg vokste 

opp i Konsvikosen i Lurøy -  det  er  t i m ils vei fra 

Mo. Da jeg bodde der m åt te m an i ferge for å 

kom m e seg t il Mo eller andre steder. Men den t ida 

er over nå, noen tunneler fj ernet  fergebehovet  i 

1989. Jeg kan vel ikke si at  j eg savner 

hjem stedet . Et ter så m ange år i Trondheim  og 

Oslo t r ives jeg nok best  m ed m er folk rundt  m eg.  

 

Men jeg var m ye flinkere t il å bruke naturen i 

Nord-Norge. Fisket  en del, og gikk på ski om  

vinteren (når det  var snø da -  den ble ikke 

liggende lenge av gangen på Helgelandskysten 

den gang heller) . 
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Jeg bodde på Mo i t re år -  gikk to år på gym naset  

og arbeidet  et t  år på Jernverket  før j eg flyt ta t il 

Trondheim  for å studere. Mo har forandret  seg en 

god del siden jeg bodde der. Det  er  i m ye større 

grad en m oderne by nå enn før. Oslo har totalt  

set t  et  større t ilbud på de fleste om råder, og har 

en del t ing du ikke finner der oppe. Den største 

forskj ellen som  t rekker ned for Oslos del er  

naturen -  den har m ye større variasjon der j eg 

kom m er fra, og er også let tere t ilgjengelig der 

oppe.  

 

Som  bridgespiller er  det  dog bedre å bo i Oslo. Mo 

BK hadde et  svært  godt  nivå da jeg var der. Men 

m iljøet  har tapt  seg de senere år. Det  har det  j o 

for  så vidt  også gjort  i Oslo, m en antallet  

bridgespillere i Osloom rådet , og ikke m inst  antall 

toppspillere, er j o uanset t  m ye høyere her.  Det  

t r ives jeg m ed. 
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Forgubbingen er t otalt  set t  reell. Snit talderen på 

m edlem m ene våre st iger. Og vi sliter generelt  

m ed å få tak i ungdom m en. Men det  er et  svært  

vidt  spekter. Noen steder er de veldig flinke t il å 

rekrut tere ungdom  og få dem  t il å fortset te m ed 

bridge. Særlig gjelder det te en del utkantklubber.  

 

Mange steder t rengs det  et  skikkelig kraft tak på 

det te om rådet . 
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Jeg har ingen planer om  å slut te i NBF, nei. Et ter 

snart  17 år i j obben ser j eg m eg ikke om  et ter  

noe annet . Jeg regner m ed å forbli her j eg er 

resten av yrkeskarrieren. Men det  er som  kj ent  

vanskelig å spå -  særlig om  fram t ida. Så du vet  

aldri hva som  KAN skj e.
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