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1 Innledning 
 
NBFs vedtekter er fireårsplanens overordnede rammebetingelser. 
 
NBFs vedtekter §9-6 Kretsstyre lyder: 
 
Kretsstyret skal ha minst 5 medlemmer. 
 
Kretsstyreleder innkaller og leder møtene. Det bør søkes avholdt minst 3 møter for året, og alltid 
når minst 3 av styrets medlemmer krever det. 
 
Kretsstyret skal:  

♠ Håndheve organisasjonens vedtekter og bestemmelser og iverksette kretstingets 
beslutninger, samt instrukser fra bridgeting og forbundsstyre 

♠ Besørge løpende forretninger 
♠ Forvalte kretsens midler og eiendeler 
♠ Behandle søknader om opptak av nye klubber eller sammenslåing av klubber 
♠ Påse at klubbene sender årsmøteprotokoll og revidert regnskap til kretsstyret innen 

fastsatt frist 
♠ Forvalte midler og eiendeler fra klubber som blir nedlagt 
♠ Veilede klubbene med deres arbeid og føre kontroll med klubbenes virksomhet i 

henhold til organisasjons formål, vedtekter og øvrige bestemmelser 
♠ Bistå enkeltmedlem eller gruppe av medlemmer i de tilfeller dette anses nødvendig 

av hensyn til deres anseelse og utøvelse av bridgesporten 
♠ Oppnevne utvalg etter behov samt utarbeid instruks for disse 
♠ Sette opp kretsens terminliste og kunngjøre denne for forbundsstyret og klubber 
♠ Organisere kretsens mesterskapsturneringer. Arrangementene kan overlates til 

klubber eller dertil oppnevnte arbeidsgrupper 
♠ Delta i bridgeting, kretsledermøte og andre særskilte møter som overordnet organ 

innkaller til 
♠ Fungere som kretsens disiplinærmyndighet, jfr NBFs disiplinærreglement 
♠ Utarbeid og legge fram for kretstinget beretning og revidert regnskap, og for øvrig 

forberede alle andre saker som skal behandles på tinget 
♠ Sende utskrift av kretstingets protokoll til klubber og forbundsstyre 

 
Planen skal gjelde for årene 2012-2016. Den skal være en levende plan som revideres hvert år. 
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2 Overordnede rammebetingelser 

 
Fireårsplanen til NBF Midt-Trøndelag tar sitt utgangspunkt i NBFs vedtekter hvor følgende er 
sakset fra § 1-2 Organisering, formål og oppgaver: 
 
” Kretsnivået med Kretstinget som øverste myndighet og Kretsstyret som det utøvende organ skal 
utøve sin virksomhet i samsvar med det formål som går fram av NBFs vedtekt § 2-1: 
 

- Å utbre kunnskap om, og forståelse for bridgesporten som positiv verdiskaper i samfunnet 
og for individ gjennom et fellesskap preget av likeverd, lojalitet, ærlighet og demokrati. 

- Å organisere utøvelsen av bridgesporten på en måte som skjerper mental helse, stimulerer 
og utløser redelig konkurranse og skaper et trygt og godt sosialt miljø.” 

 

2.1 Mål 

 
1. Vi skal være blant de fem beste kretsene i landet totalt sett 
- kretsen skal ha lag i 1. divisjon 
- alle klubbene i kretsen skal ha lag som deltar på kretsnivå 
- vi skal ha spillere som deltar og hevder seg i NM og andre større turneringer i landet. 
- alle klubbene skal være representert med et lag i NM for klubblag. 

 
2. Vi skal vokse i antall medlemmer 
- innen utgangen av fireårsperioden skal vi være 450 medlemmer i kretsen 
- vi skal ha en årlig økning på min. 10 medlemmer 

 
3. Klubbene skal være fornøyd med kretsen 

 
4. Kretsen skal ha et sunt økonomisk fundament for sin drift 
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2.2 NBFs målsetninger i perioden 2009-2012 

 
De punktene som er i kursiv er aktuelle også for NBFMT. 
 

♥ Beholde nåværende medlemmer og rekruttere nye gjennom et allsidig tilbud med høy 
kvalitet 

♥ Intern og ekstern og kommunikasjon skal videreutvikles. 

♥ Organisasjonsmessig utvikling ved bl.a. å gi gode tilbud (kurs/videreutdanning) til 
tillitsvalgte. 

♥ Regionstruktur til erstatning for dagens kretsstruktur må vurderes 

♥ Innføre honorarstruktur for tillitsvalgte 
♥ Styrke kontorets kapasitet og profesjonalitet. 
♥ Videreutvikle IT løsningene med vekt på Ruter og andre administrative hjelpemidler  
♥ Videreutvikle festivalkonseptet og samspillet med partnere 
♥ Videreutvikle NBF Fordelsprogram og medlemstilbud 
♥ Lokale/regionale rekrutteringsaktiviteter skal systematiseres 

♥ Opplæringsmateriell skal videreutvikles og tilbud for utdanning/sertifisering av bridgelærere 
systematiseres 

♥ Utvikle nordisk standard for opplæring 
♥ Nordisk nettklubb for rekruttering, opplæring og tilbud til NBF medlemmer etableres 
♥ NBF skal i samarbeid med andre organisasjoner styrke relasjonene til norske myndigheter  
♥ NBF skal bidra aktivt til å utvikle Tankesportforbundet til en reell pådriver for utvikling av 

bridgen. 
♥ NBF skal videreutvikle engasjementet i internasjonal bridgepolitikk med vekt på den 

nordiske plattformen  
♥ Revidere vedtektene slik at det åpnes for at klubber i utlandet kan være medlem av NBF 

 
 

2.3 NBFs kvantitative mål pr 2012 

 
De punktene som er i kursiv er aktuelle også for NBFMT. 
 

♦ 13 000 medlemmer i 2012 – hvorav 1 000 juniorer 
♦ 10 Bridgelærere med dokumentert bridgepedagogisk kompetanse pr krets  

♦ Egenkapital > 4 MNOK 
♦ 5 ansatte på kontoret 
♦ Internasjonale titler årlig i lukkede klasser 
♦ 50 % økning i deltakelsen på Norsk Bridgefestival 
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3 Strategier og tiltak 

 

3.1 Opplæring 

 
Hensiktsmessige opplæringstilbud skal utarbeides og gjennomføres både på klubb og kretsnivå.  
Nybegynneropplæring skal tas inn som en fast aktivitet på kretsens terminliste.  
Kretsen vil være behjelpelig med igangsetting av kurs, og vil etterstrebe et tett samarbeid mellom 
kretsens klubber med dette arbeidet.  
Kretsen vil skaffe nødvendig kursmateriell der dette er ønskelig.  
Vi ønsker også å starte kurs for viderekommende og etablerte spillere. 
Kretsen trenger flere turneringsledere. Vi vil oppmuntre medlemmene til å delta på slik opplæring.  
 

3.2 Rekruttering 

 
Vi skal ha et økende fokus på rekruttering, og vår hovedstrategi skal være å jobbe gjennom den 
enkelte klubb. 
Vi skal etablere kultur for rekruttering i klubbene. 
Vi skal arbeide for å øke forståelse blant medlemmene for at rekruttering er positivt og nødvendig, 
og at suksess i rekrutteringsarbeidet er avhengig av hvordan klubben og enkeltmedlemmene er 
forberedt på å motta nye medlemmer. Videre er det viktig å vektlegge det sosiale samværet på 
klubbkveldene samtidig med det bridgefaglige. 
 
Tiltak: vil i hovedsak bli gjennomført på klubbnivå, om ønskelig med bistand fra kretsen. 
 

♣ Tilrettelegge spillekveldene for nybegynnere 
♣ Alle opplæringsstrategier skal bindes til en rekrutteringsstrategi der alle kursdeltagere 

automatisk blir medlemmer av klubbene. 
♣ Klubbene oppfordres til å bearbeide tidligere medlemmer og kursdeltakere med sikt på å få 

dem til å gjenoppta spilling i klubb.  
♣ Klubbene skal oppfordres til å registrere alle spillerne som deltar på de faste spillekveldene. 
♣ Klubbene skal ta vare på spillerne sine gjennom videreutvikling av trygge og trivelige 

klubbmiljøer. 
♣ Kretsen skal gi et spilletilbud på kretsnivå som er tilrettelagt for nyere og lite erfarne spillere 

gjennom ruternålturneringer. 
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4 Markedsføring 

 
Markedsføringsstrategien vil bestå av følgende hovedelementer: 
 

4.1 Rekruttering 

Spre informasjon til ungdomsskoler og VGS. Gjennomføring av kurs og andre rekrutteringstiltak 
som et samarbeid mellom klubbene, og ved bruk av NBFs kursmateriell og utnyttelse av de 
medlemmer som har gjennomført bridgelærerkurs. 
 

4.2 Turneringsdeltakelse 

Utarbeide informasjonsmateriell om sommerbridgetilbudet og distribuere dette til alle hoteller og 
turistkontoret. 
 

4.3 Generell informasjon 

Søke å få avtale med flest mulig aviser i kretsens område for regelmessig å få inn bridgerelatert 
stoff. Avtale med skrivekyndige medlemmer om produksjon av aktuelt stoff.  
 

4.4 Kontakt med næringslivet 

Høsten 2009 ble det gjort noen spede forsøk på å få tak i sponsorer til kretsen. Noen av dem som 
tidligere har annonsert i kretshåndboka ble besøkt og det ble sendt brev (se kap 8 - Vedlegg) til 
flere. Dessverre uten suksess. For å få suksess på dette området må vi søke å få en dedikert person 
med gode bekjentskaper i næringslivet til å ta på seg ansvaret for å få utført oppdraget med å skaffe 
sponsorer til bridgen i Midt-Trøndelag. Det skal utarbeides et opplegg for gjenytelser fra NBFMT 
til aktuelle sponsorer. 
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5 Samarbeid 
 
Vi ønsker at alle klubbene i Midt-Trøndelag skal samarbeide om de ulike strategiområder. Dette 
gjelder spesielt gjennomføring av kurs. Vi vil innlede samtaler med NBF Nord-Trøndelag og NBF 
Sør-Trøndelag angående en eventuell sammenslåing av kretser i fremtiden. 
 
 
 

6 Økonomi og administrasjon 
 
Annonser på hjemmeside (ref. 4.4.) 
Det skal utarbeides en oversikt over kretsens eiendeler/utstyr (ref rutiner beskrevet i adm.håndbok 
Et år med kretsen), og det skal utpekes personer som skal ha ansvar for ivaretagelse, vurdere behov 
for fornyelse og lignende.  
Kretsens har mottatt en del bridgelitteratur og disse er samlet i et bibliotek som er tilgjengelig for 
utlån til kretsens medlemmer. 
 
 
 

7 Endringslogg 
 
Dato for endring Hva endringen bestod  Utført av 
31. mars 2009 Versjon 1 – framlagt for kretstinget  Kretsstyret 08/09 
10. juni 2009 Versjon 1.1 – lagt inn §9-6 + div. redigering ihj 
1.sept. 2010 Versjon 2.1 - plan 2010-2014 ihj 
24. sept. 2010 Versjon 2.2 - plan 2010-2014 ihj 
21. feb. 2011 Versjon 2.3 - plan 2010-2014 ihj 
10. mars 2012  Versjon 2.4 – plan 2012-2016 bp/ihj 
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8 Vedlegg - brev til sponsorer 
 
 
 
 
 
 
 


