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för verksamhetsåret 2017-2018 

 
Styrelsen för Norrbottens Bridgeförbund lämnar följande redogörelse för verksamheten under 

verksamhetsåret 2017-2018 

Resultat av våra DM-tävlingar och det ekonomiska utfallet redovisas separat för kalenderåret. 

 

Styrelsen har under året bestått av:  

Ordförande: Urban Finnsson 

Vice ordförande: Pierre Thunström 

Kassör  Gertrud Backman  

Sekreterare: Inger Lundberg 

Tävlingsledare: Anders Landmark 

Ledamot: Mikael Johansson 

Ledamot: Stefan Engström 

Suppleanter: Per Norberg 

Suppleanter: Johan Berglund 

Kontaktman med FSB: Urban Finnsson/Gertrud Backman/Anders Landmark 

 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har träffats för styrelsemöte vid 4 tillfällen. 

 

Antal medlemmar   

Antalet medlemmar i distriktet uppgick den 31 december 2017 till 350, främst är det Luleå som har 

ökat sitt medlemsantal. Betalande medlemmar har minskat men både juniorer och i-medlemmar 

ökat. Medlemmarna fördelas enligt kallelse till Årsmötet där Luleå är den största klubben med 120 

medlemmar. 

 



 
 

 
 

Ekonomi 

Norrbottens Bridgeförbunds (NBF) ekonomi är synnerligen stark vilket framgår av kassörens balans- 

och resultaträkning.  

 

 

Verksamhet ute i distriktet 

Verksamheten ute på klubbarna i länet varierar stort. De små klubbarna kämpar för sin existens. De 

tre stora inom ”Fyrkanten” är framgångsrika med bridge på egen klubb, men att få klubbspelarna att 

ta steget ut från klubben samt att deltaga i tävlingar runtom i länet har samtliga klubbar mycket att 

arbeta med. 

 

Många klubbar bedriver ett mycket bra arbete gällande att få bridgespelare att trivas på klubbarna. 

Tyvärr så har klubbarna det svårt med att få nya medlemmar att ta steget vidare att börja spela mer 

utanför sin egen klubb och på detta sätt inte bara möta nya människor utan även ta ett steg till att 

förkovra sitt eget bridgespelande.  

Deltagandet på tävlingar är svagt och klubbarna bör se över sin verksamhet så att de får en inriktning 

för att få klubbverksamheten till att bli en länsbidragande verksamhet.  

Styrelsen för NBF tar tacksamt mot förslag som skulle gynna deltagandet i länets 

inbjudningstävlingar. 

 

De riktigt stora 

Länets riktigt stora klubbar har svårt motivera sina medlemmar att åka utanför sin egen stadsgräns 

för att spela, Svenska Cupen är ett exempel på där många av våra klubbar skulle kunna arbeta mer 

intensivt för ett större deltagande och därigenom bredda bridgen inom länet lite bättre. 

 

DM och inbjudningstävlingar 

Deltagandet fortsätter att vara lågt vid DM och inbjudningstävlingar vilket skapar en oro för vår 

fortsatta fortlevnad, behandlas mer under TL-Berättelse. 

 

Vår TL kallade klubbarna till ett möte för att vi skulle kunna presentera en framtida strategi för DM-

tävlingar inom länet, det som kom till detta möte var Boden, Piteå och Luleå dvs de stora klubbarna. 

Vilket för oss kändes konstigt eftersom alla vid ett sådant möte skulle fått chansen att påverka den 

framtida Bridgen för länet. 

 

Men tyvärr så är det lite generellt över länet, man bryr sig inte så mycket av som händer och sker 

inom bridgen. 

 



Klubbarna måste ta ett större ansvar för att få ut de som börjat med denna ädla sport. Alla inom 

länet måste aktivt hjälpa till för att öka intresset för bridgespel. 

Gemensamt ansvar, det är bra att klubbarna värnar om sin egen verksamhet och gör så att klubben 

överlever men för att länet skall överleva så krävs det nog att man tittar vidare än så och hjälper de 

övriga länets verksamhet. 

 

Luleå/Boden har genom sin fyrmanna skapat ett bra intresse för denna spelform vilket även lett till 

hög representation vid interna fyrmanna tävlingar, kan vara något för andra klubbar att ta efter. 

Luleå har även förmågan att kraftansamla med stort deltagande så fort ordet fyrmanna dyker upp i 

tävlingssammanhang, något för länet i övrigt att ta efter. 

 

Inom länet har vi ett begränsat urval av tävlingsledare, är något som klubbarna bör se över och NBF 

är villiga att ordna utbildningstillfälle för detta, tävlingsledare skapar trivsel kring spelet och kan reda 

ut de tveksamheter som kan uppstå. 

De mer rutinerade tävlingsspelarna måste kanske vid mindre viktiga tävlingar inte ta deras större 

kunnande inom regelverket till hjälp för att erhålla poäng utan i stället försöka uppträda och hjälpa 

de mindre kunniga inom regelverket så att de kommer på rätt spår. Trevligt bemötande skapar trivsel 

inom bridgen och högre deltagande. 

 

Förbundsfrågor 

NBF har detta år försökt ringa runt till klubbarna i länet för att få lite input i vad de förväntar sig av 

oss och samtidigt erhålla förslag på vad som bör göras i länet. 

Piteå BS har varit föredömliga i detta hänseende och kommit med en del förslag för styrelsen att 

behandla, det vi inom NBF då önskar är att alla klubbar försöker bidraga på samma sätt som Piteå BS. 

 

De flesta klubbarna anser att de klarar sin egen verksamhet och anser inte att de behöver något 

speciellt stöd i någon fråga från NBF. 

 

 

Slutord 

NBF har en bra och solid ekonomi vilket är fundamentalt och viktigt för det fortsatta arbetet. 

 

Men om Norrbotten skall överleva så måste klubbarna börja agera mer storskaligt med utbildningar 

för vi behöver förnya oss och samtidigt föryngra oss, får vi en växande verksamhet runt om i länet så 

kommer även bridgen blomstra med fler medlemmar och ett större utbyte mellan klubbarna. 

Bridge är utvecklande och man blir aldrig fullärd, åk ut och träffa andra spelare i länet besök deras 

spelkvällar och ha trevligt. Det kan vara första steget mot ett mer utvecklat samarbete och kanske 

den enda väg vi har att gå för att kunna utöva denna ädla konst kallad bridge om 10 år. 



 
 

 
 

 

Medlemstalet blir inte högre utan ett rejält krafttag, under de senaste åren har vi varit med om att 

klubbar sakta men säkert försvunnit ut från vårt sällskap och endast bedriver en knappt flytande 

verksamhet. 

Hur kunde det bli så här? Det lätta är att skylla på dataåldern, ungdomar sitter bara inne och spelar. 

Ja en viss sanning ligger nog i det men min fråga är varför försvinner det då inte fler verksamheter, 

hur kan schackklubben i Luleå samla denna mängd av ungdomar till träffar på kvällar och helger, 

varför dyker det hela tiden upp nya verksamheter som kräver aktivt deltagande. 

Svaret är enkelt, samtliga av dessa driver ett aktivt arbete för att fånga upp intresserade, vårt arbete 

återstår inom bridgen och jag hoppas att någon tog tillfället i akt och skickade någon av sina 

medlemmar till den träff som SBF har denna helg. 

 

För Norrbottens Bridgeförbund. 

Urban Finnsson 

 

 

 

 


