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Styrelsemöten 

Styrelsen har träffats för styrelsemöte vid 5 tillfällen. 

 

Antal medlemmar   

Antalet medlemmar i distriktet uppgick den 31 december 2018 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 stark vilket framgår av kassörens balans- och 

resultaträkning.  



 
 

 
 

 

Verksamhet ute i distriktet 

Verksamheten i länet varierar stort, de mindre klubbarna kämpar för sin existens medan de större 

klubbarna fortfarande har en egen fungerande verksamhet. 

Det man ser är att deltagandet i tävlingar med representanter utanför fyrkanten är i stort sett 

minimalt vilket då även det visar på ett vikande underlag. Ungdomar är svåra att rekrytera och 

tävlingsspelet har ett vikande underlag. Rikstävlingen Svenska Cupen har haft en vikande trend i länet 

precis som riket i stort. 

Länet skulle behöva ta ett riktigt krafttag för att komma på rätt spår igen, kanske bör klubbarna med 

stöd av NBF samlas för att se vad som kan göras för att bridgen skall kunna fortleva och expandera. 

Vi behöver få till ett fungerande samarbete där alla drar sitt strå till stacken. 

För några år sedan så var fokusområdet trivselbridge, det är något som många klubbar lyckats 

åstadkomma. Men tyvärr så glömdes tävlingsbridgen, utbyte mellan klubbar osv bort när man enbart 

fokuserade på trivselbridge. 

 

 

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. 

Tyvärr har vi en vikande trend även där gällande deltagande lag. Till årets tävling har vi 7 lag från 

Luleå med en spelare från Boden i ett av lagen samt Älvsbyn som deltager med ett lag. Var är länet i 

övrigt? Boden och Piteå med ett stort antal medlemmar klarar inte av att mönstra något lag till 

denna tävling och inte heller länet i övrigt. 

DM tävlingar som utförts under innevarande säsong visar även de på litet deltagande. 

Vi hade 6 lag till final i DM-lag medan vårt grannlän Västerbotten hade 20 lag till start. 

Länet har en del att arbeta med när det gäller att få till ett utbyte mellan klubbarna. 

 

 

DM och inbjudningstävlingar 

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

fortlevnad. Deltagarantal i DM-tävlingarna redovisas utförligare i Tävlingsledarens berättelse. 

 

 

Förbundsfrågor 

NBF har under året anordnat en tävlingsledarutbildning som NBF har för avsikt att återkomma med 

nästa år om behov från klubbarna kvarstår, NBF kommer ut med en förfrågan under nästkommande 

spelår. 

NBF har tillsammans med VBF återupptagit Länskampen, året kamp vanns knappt men säkert av 

Västerbotten. NBF får ta nya tag till nästkommande säsong då resan går söderut för spel i vårt 

grannlän. Kvalificering eller anmälan till detta evenemang återkommer NBF med under kommande 

spelår. 

Det löpande arbetet och de frågor som varit uppe för diskussion under detta år finns att läsa på NBF 

hemsida under styrelseprotokoll, där vi anslår protokoll så fort de är signerade.  

 



Slutord 

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

Vissa satsningar har utförts under säsongen 2018-2019 vilka är omnämnda ovan. 

Vår avsikt är att fortsätta satsa på bra idéer som länet för fram till styrelsen för att vi skall få till ett 

bra utbyte med såväl egna länet samt med vårt grannlän. 

NBF är intresserade av få bridgen levande igen, där vi träffas och umgås med stort deltagande som vi 

hade under tidigt 80-tal. Vi är beredda att stötta klubbar bara vi får förfrågningar på vad vi kan hjälpa 

till med att göra. 

Vi hoppas även att klubbar utanför fyrkanten vill vara med och få tillbaka den bridge de en gång 

hade, på egen hand eller med hjälp av NBF. 

 

För Norrbottens Bridgeförbund 

Urban Finnsson 
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