Telefonstyremøte NBF 6/16 – 8. nov 2016
Sted:
Møteleder:
Referent:
Tilstede:
Forfall:

Telefon
Kari-Anne Opsal
Allan Livgård (AL)
Kari-Anne Opsal (KAO), Astrid Steen Lybæk (ASL), Kristian B.
Ellingsen (KBE), Gunn Helness (GH) og Tom Danielsen (TD)
Jan Muri (JM), Olav Olstad (OO), Eva Flått (EF).

Kopi:

Kontrollkomiteen

AGENDA:
1/04 – 16

Beslutning om festivalprogram for Bridgefestivalen 2017 m.m
Styret tok stilling til to konkrete forslag om hvordan programmet for
festivalen skal se ut. Begge forslagene har mix-turneringene mot
slutten, hovedforskjellen ligger i hvilke turneringer som «kollidere» i
starten av festivalen.
Vedtak:
Programforslag nr 2 ble vedtatt med en åpning for at rekkefølgen på NM
Mix Par og NM Mix Lag kan endres sammen med tilhørende flersesjonsturneringer.
Videre har det fremkommet mange gode forslag på nye tiltak for å
revitalisere bridgefestivalen, samt gjøre den mer attraktiv for
klubbspillere og begynnere. Styret ønsker å takke arbeidsgruppen
bestående av TD, JM og GH for flott arbeid.
Rent konkret ble det vedtatt 10 ulike tiltak som gjennomføres på
Bridgefestivalen 2017, men i tillegg ble følgende momenter vurdert som
viktig/tanker for fremtiden:
- Det må være en åpning for å gjøre tiltak i en-sesjonsturneringene
rettet mot begynnere, utover det som er vedtatt. Særlig kan dette med
handicap og flere grupper være en ide.
- Det bør i fremtiden åpnes for å arrangere pensjonistbridge på
festivalen rettet mot ulike pensjonistklubber som i dag ikke er tilknyttet
NBF. NM Veteran blir ansett som for seriøst.
- Alle nye tiltak som nå blir vedtatt må markedsføres kraftig slik at vi får
synliggjort at bridgefestivalen endrer seg – særlig innenfor hvilke sosiale
tilbud vi har. Samtidig er det også viktig å få frem at vi har flere konkrete
nye tilbud innenfor Bridge for Alle – segmentet.
Vedtak:
Følgende tiltak innføres til Bridgefestivalen 2017:
- Festivalkonge/dronning
- Festivalprins/prinsesse
- Polkadottrøyen
- En egen handicapturnering
- Minipass

- Par i hjerter
- Bridgefest/bankett etc
- Forsøk på å arrangere skyggeturneringer
- Makkergaranti
- Begynneropplæring
2/04 - 16

Beslutning om NBFs representasjon under Bridge for Alle på
Tenerife
Styret mener det er viktig at NBF er representert og godt synlige på
våre egne arrangement av styret/generalsekretær. Samtidig
spesifiseres det at man ikke bare bør delta, men også ta en aktiv rolle
for å vise at NBF er tilstede. AL bes lage et utkast til rollefordeling for
styremedlemmer/administrasjon som er tilstede på Tenerife i januar.
Vedtak:
Generalsekretæren blir NBFs offisielle representant under Bridge for
Alle på Tenerife.
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