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Styrelsen för Norrbottens Bridgeförbund lämnar följande redogörelse för verksamheten under 
verksamhetsåret 2016-2017 

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

Styrelsen har under året bestått av:  

Ordförande: Göran Nordberg 
Vice ordförande: Pierre Thunström 
Kassör  Gertrud Backman  
Sekreterare: Inger Lundberg 
Tävlingsledare: Anders Landmark 
Ledamot: Ingrid Enberg 
Ledamot: Stefan Engström 
Suppleanter: Per Norberg 
Suppleanter: Jan Svanborg 

Kontaktman med SBF: Göran Nordberg/Gertrud Backman  

 

Styrelsemöten 
Styrelsen har träffats för styrelsemöte vid 8 tillfällen. 
 

Antal medlemmar   
Antalet medlemmar i distriktet uppgick den 31 december 2016 till 376 personer. Luleå är största 
klubb med 137 medlemmar. Betalande medlemmar har minskat, oförändrat för I-medlemmar medan 
juniorerna ökat till 21 ungdomar. Medlemmarna fördelas enligt nedan: 

Betalande medlemmar  302 (319 år 2015) 
I-medlemmar   52 (52 år 2015) 
Ständiga medlemmar  1 
Juniorer   21 (15 år 2015) 
Antal klubbar   10 

 

 



 
 

 
 

Ekonomi 
Norrbottens Bridgeförbunds (NBF) ekonomi är synnerligen stark vilket framgår av kassörens balans- 
och resultaträkning. Styrelsen har varit medveten om ett ev minusresultat för perioden. Ökade 
utgifter i form av fler reseersättningar till SM tävlingar i Örebro och minskande avgifter från 
klubbarna var en bidragande orsak. Beslut att upplösa ”Brickläggningsfond” innebar dock att även 
detta år gav ett ordentligt överskott. 
 
NBF har under verksamhetsåret fortsatt fjolårets minskning av avgifter till klubbarna för tävlingar, allt 
för att stärka klubbarnas ekonomi. Ex är div 4 där klubbarna inte erlagt någon dfb avgift, vilket 
motsvarar 170:-/lag samt  ingen avgift för brickläggning. 
 

Brickläggning 
NBF har aktivt och ihärdigt jobbat för att avsluta befintligt avtal till gagn för de klubbar som har egen 
utrustning och därmed slipper erlägga avgift till NBF och brickläggare. Mycket arbete är nedlagt i 
ärendet och efter mycken skrivväxling erbjöd sig avtalsinnehavare skriva under uppsägning utan 
ersättning (se utförligare i TL:s verksamhetsberättelse). 
 

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 ta 
steget ut från klubben samt att deltaga i tävlingar runtom i länet har samtliga klubbar mycket att 
arbeta med.  
 
Två förändringar gällande inbjudningstävlingar ägde rum under säsongen. Glädjande är att Piteå åter 
valt att arrangera Paltliret och dessutom som guldtävling då de har 80-års jubileum 2017. Tyvärr blev 
det ingen tävling i Laisvall då de inte fick tillgång till lokal (enligt uppgift). Positivt är att Boden och 
Piteå startat lagserie samt att Luleå utökat sin.  
 

De största är 
Boden-Sävast BS – där medlemmarna orkar ställa upp på nästan alla klubbens fyra speltillfällen – 
men vid tävlingar förutom inom egen klubbverksamhet finns mycket att önska.  

Piteå BS medlemmar är duktiga på att närvara vid klubbens spelkväll samt dagbridgeverksamhet och 
har ökat sitt deltagande vid tävlingar runt länet men har fortfarande en representation som är 
betydligt lägre än andra klubbar. 

Luleå BK fortsätter ha stor framgång med sin verksamhet och den klubb som mer än andra även 
lockar sina medlemmar till aktiv tävlingsbridge. 9 (½) utav 11 lag i Svenska Cupen, och i Lag DM var 
alla spelare utom 2 från klubben. Deras fyrmannaspel har gjort att representationen vid länets 
fyrmannatävlingar är hög men däremot har deras deltagande vid inbjudningstävlingar minskat.  

Nybörjar- och fortsättningskurser sker årligen med Per Norberg som ”primus motor”, vilket tillför 
klubben fler medlemmar och ”nytt blod”.  
 

DM och inbjudningstävlingar 
Deltagandet har ökat något vid DM och inbjudningstävlingar och ger hopp för länets framtid. 
Älvsbyns spelare är förebilder när det gäller deltagande i dessa tävlingar. 



 

 

Förbundsfrågor 
SBF har nu klart med modul för hemsida i BIT för såväl förbund som klubbar. NBF har helt övergått till 
sidan och kan besökas under ”distrikt” på Svensk Bridges hemsida. Anders Landmark har gjort ett bra 
arbete med att utforma den så användarvänligt som möjligt för klubbarna. Per Norberg deltog i SBF:s 
utbildningsdagar gällande BIT, och kan vara klubbar behjälplig gällande övergång till Ruter. 
 

Nyrekrytering i styrelse 
Styrelsen består idag av 3 från Luleå, 2 från Boden och 1 från Haparanda respektive Älvsbyn. Piteå 
borde vara representerat i styrelsen och valberedningen bör försöka få med person därifrån.  
 
 

För Norrbottens Bridgeförbund 

Göran Nordberg 
 

 

 

 

 

 


