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NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUNDS 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för 

verksamhetsåret 2021-2022 
 

 

Styrelsen för Norrbottens Bridgeförbund lämnar följande redogörelse 

för verksamheten under verksamhetsåret 2021-2022.  

 

Resultat av våra DM-tävlingar och det ekonomiska utfallet redovisas 

separat för kalenderåret  

 

Styrelsen har under året bestått av:  

Ordförande: Urban Nilsson  

Vice ordförande: Pierre Thunström  

Kassör Gertrud Backman  

Sekreterare: Inger Lundberg  

Tävlingsledare: Anders Landmark  

Ledamot: Dan Wälivaara 

Ledamot: Stefan Engström  

Suppleant: Mikael Johansson 

Suppleant: Pia Elmgren 

  

Kontaktman med SFB: Urban Nilsson /Gertrud Backman/Anders 

Landmark. NBF har fått en kontaktperson hos SBF, Johan Grönkvist. 

 

Styrelsemöten Styrelsen har träffats för styrelsemöte vid 8 tillfällen. 

Antal medlemmar Antalet betalande medlemmar i distriktet uppgick 

den 30 juni 2022 till ca 240, främst är det Luleå.  

 

Betalande medlemmar i distriktet uppgick den 30 juni 2022 till ca 240. 

Antalet har minskat under perioden med Covid där främst på grund av 

att nyrekrytering har uteblivit. 

 

Ekonomi Norrbottens Bridgeförbunds (NBF) ekonomi är stark vilket 

framgår av kassörens balans- och resultaträkning.  
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Verksamhet ute i distriktet i länet varierar stort, de mindre klubbarna 

kämpar för sin existens medan de större klubbarna fortfarande har en 

egen fungerande verksamhet. Under året har kontakt knutits med 

SBFs ordförande Martin Lövgren samt Johan Grönkvist där samtal 

kring nyrekrytering har förts. Försök har gjorts av NBF att stötta 

kursverksamhet i länet och 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. I detta försök gjordes en förfrågan till klubbarna om deras 

intresse av att ifrån NBF göra en satsning på nybörjarkurser samt 

prognos för hur respektive klubb ser på antalet medlemmar i 

framtiden. 4 klubbar ville vara med och en ville avvakta till hösten 

2022 med svar. Endast tre klubbar ville avge en prognos för hur 

framtiden ser ut till 2040 för respektive klubb. Älvsbyn var den enda 

klubb som förutspådde ett växande antal medlemmar, de övriga två 

förutspådde ett krympande antal medlemmar. 

 

DM och inbjudningstävlingar 

Se tävlingsledares berättelse 

 

Vissa satsningar har utförts under säsongen 2021-2022 vilka är 

omnämnda ovan. Vår avsikt är att fortsätta satsa på bra idéer som 

klubbarna i länet för fram till styrelsen för att vi skall få till ett bra 

utbyte med såväl egna länet samt med vårt grannlän.  

 

För Norrbottens Bridgeförbund 

Urban Nilsson   Ordförande NBF 

2022-09-22 

 

 

 

 

 

 
  

Dan Wälivaara 


