
Sluttrapport for NM lag i Namsos 25. – 28. mai 2012. 

 

Formål: Dette er sluttrapporten etter NM lag 2012 fra arrangørklubben Namsos BK til NBF. Vi 

har også et ønske om at framtidige arrangører skal kunne dra nytte av våre erfaringer fra 

arrangementet. 

Organisering:  Namsos BK ble tildelt arrangementet i mai 2011. I juni 2011 hadde vi første 

planleggingsmøte. Vi var klar over at det var viktig å komme tidlig i gang med å skaffe 

sponsorer, og sponsoransvarlig Knut Storeide ble utpekt på dette møtet.  

I november 2011 ble arrangementskomiteen konstituert med Ragnar K. Davidsen som 

leder. I tillegg besto arrangementskomiteen av de følgende, som på dette tidspunkt ble 

utpekt som hovedansvarlige for hver sine felter av arrangementet:  

 Knut Storeide. Ansvarlig for sponsing og BBO-overføringer. 

 John Saur. Ansvarlig for budsjett og regnskap. 

 Eva F. Flått. Ansvarlig for innkvartering, transport, bankett og underholdning.  

 Even R. Øvereng. Ansvarlig for å organisere sekretariat og for rekvisita. 

 Arnt Å. Rian. Ansvarlig for klubbens nye heimeside, inkludert egne sider for NM lag, 

og for layout av bulletinene. 

 Anders Svare. Bulletinredaktør. Ansvarlig for kontakt med pressen 

I tillegg fikk på dette tidspunkt Sigbjørn Færøvik ansvaret for å legge kortene til NM. Det ble 

vedtatt å be Per Nordland om å være turneringsleder. Vi gikk også igjennom hvem i klubben 

som kunne være aktuelle for å jobbe i de enkelte feltene av arrangementet, men hver leder 

fikk selv ansvar for å rekruttere de folkene hun/han ville ha med. 

Fra mars 2012 hadde vi møter ca. hver fjortende dag fram mot NM. Siden Ragnar 

Davidsen skulle spille NM-finalen, overtok Eva Flått som leder for arrangementskomiteen fra 

23. april. De enkelte gruppelederne organiserte i tillegg møter med de øvrige innen gruppen 

de hadde ansvaret for. 

 

Uttaket av Namsos BKs lag til finalen: Det var ulike meninger i klubben om hvordan laget til 

NM skulle tas ut. Det ble derfor holdt et extraordinært medlemsmøte i klubben i 13. 

desember, hvor det ble besluttet at det skulle holdes en kvalifiseringsturnering over fem 

kvelder med IMPs across the field-beregning. De to første parene skulle være direkte 

kvalifisert, og disse parene fikk velge hvilket par blant de øvrige deltakerne de ville ha med. 

Ved uenighet parene imellom skulle styret avgjøre det tredje paret.  

I kvalifiseringsturneringen ble P. A. Medå – E. Flått nr. 1 og F. C. Nybo – P. A. Flått nr. 

2. Som tredje par valgte de R. K. Davidsen – J. Saur. 

 

 

I det følgende vil vi gå igjennom hver enkelt av de sentrale feltene av arrangementet. 

 



Sponsorer:  I september 2011 hadde Knut Storeide ferdig presentasjonen av arrangementet 

som skulle brukes ovenfor sponsorene.  En del større potensielle sponsorer, som f. eks. 

banker, hadde frister for å søke sponsormidler tidlig på høsten 2011. Sponsorene ble lovet at 

deres logoer ville bli vist a) i en helsides annonce i Namdalsavisa, b) på NM-sidene på 

heimesida til Namsos BK, c) på plakater i spillelokalene og d) i alle bulletinene. Vi hadde som 

mål å få inn 100.000 kr.   

            Knut Storeide administrerte sponsorkontakten, men den direkte kontakten med 

potensielle sponsorer ble tatt av personer i klubben som personlig kjente sponsoren. I 

slutten av april var alle sponsorene på plass. En betydelig del av sponsormidlene fikk vi fra 

mindre bedrifter, som hver bidro med fra 1000 – 5000 kr. 

 

Budsjett: Budsjettet var klart i slutten av mars 2012. Vi budsjetterte med regnskapsbalance 

eller et lite overskudd. 

 

Regnskap:  

Utgifter                                                  Regnskapsført                                Budsjett 

Arrangørstab                                                766,75                                           7000 

Arrangement                                            48995,00                                         48000 

Bulletin                                                        2017,83                                           5000 

WEB/internett                                             451,00                                                  0 

Andre utgifter                                            5348,23                                         14000 

Trivselsgruppe                                         19183,63                                         19500 

Buffer                                                                                                                    6000 

Sum utgifter                                            76762,44                                          99500 

 

 

Inntekter                                                Regnskapsført                                 Budsjett 

Sponsorer                                                - 98000                                           -100000  

Annet                                                          -6985,00                                                  0        

Sum inntekter                                        -104985,00                                      -100000 

 

Resultat                                                    -28.222,56                                           -500 

 

Bulletiner: Anders Svare ble tidlig utpekt som redaktør, og Arnt Å. Rian fikk ansvaret for 

layout i april 2012. GeO Tislevold ble tidlig spurt om å bidra (han fulgte NM via BBO). I april 

ble det også besluttet å spørre Norsk Bridge’s og BINs Erlend Skjetne om å komme til 

Namsos og bidra. Både G. Tislevold og E. Skjetne bidro uten økonomisk kompensasjon (E. 

Skjetne fikk dekket reise og opphold). Vi leide et eget rom på Rock City Hotell hvor vi 

arbeidet med bulletinen. Anders Svare tok bilder. På forhånd hadde vi klar fire intervjuer 

som ble fordelt på de fire første bulletinene. Vi hadde også et par reserveartikler klare (ble 

ikke benyttet). 



 Begge de to externe journalistene var svært produktive, og vi hadde mer enn nok 

stoff. Vi fikk inn en del spill fra spillerne, men hadde håpet på mer. Selv synes vi egne sider 

med bilder fra arrangementet, ledsaget av små kommentarer, var av det mest vellykkede. 

 Vi hadde utlovet priser til beste spill, beste rapportering og beste 

kommentar/historie under NM. Det kom imidlertid inn svært få kommentarer/historier. 

 Det ble noe nattarbeid for de ansvarlige, specielt Arnt Å. Rian. Trykking ble foretatt 

gratis hos Namsos kommune. Bulletinene ble delt ut til deltakerne neste morgen.  

 

 

Pressedekning: Et par måneder før NM ble det tatt kontakt med NRK, Namdalsavisa og 

Trønderavisa. Vi hadde håpet på TV-dekning, men NRK hadde kun en presentasjon på radio 

fra åpningsdagen. Namdalsavisa hadde god dekning av arrangementet både åpningsdagen 

og avslutningsdagen. Trønderavisa svarte ikke på våre henvendelser.  

 

BBO: Siden vi hadde begrenset erfaring med BBO selv, hyret vi tidlig inn Kristian Ellingsen, 

som er en erfaren BBO-operatør. Knut Storeide, som var vår hovedansvarlige for BBO, trente 

på å være BBO-operatør ved at en treningskamp mellom juniorlandslaget og Namsos og to 

sommerbridger fra Namsos ble vist på BBO.  Til sammen var det 6 personer (Knut og Kristian 

inkludert) som delte på å være BBO-operatører. Alt fungerte greit under arrangementet. 

 

Spillelokaler: Initialt var det vår hensikt at spillingen skulle foregå i lokaler i Rock City Hotell. 

Lokalene på hotellet var imidlertid små, og et par måneder før finalen fikk vi skiftet over til 

NTE Arena, som ligger i Rock City (og vegg i vegg med hotellet). Vi slapp å betale leie for 

lokalene. Lokalene var rommelige og gode. Vi hadde både sekretariat og turneringsregnskap 

i samme lokaler. For å prøve ut spillelokalene arrangerte vi sommerbridge i dem ca. 3 uker 

før NM. Det eneste lille minus var at de var en tanke kalde. Foajeen på Rock City fungerte 

som Rama-rom; med to prosjektorer viste man på skjermer fra både åpent og lukket rom i 

den BBO-overførte kampen.  

 

Åpning, bankett, avslutning og sociale arrangementer: Til åpningen hadde vi fått en 

skoleklasse på Videregående til å lage en kort film om Namsos og bridge. Til åpningen hadde 

vi også leid inn en (halv-)profesjonell og velkjent Namsosmusiker, Thomas Brøndbo, som 

framførte to sanger. Til åpningen var det leid inn lydtekniker. Til banketten var det leid inn 

en stand-up komiker, Inge Kristiansen. Disse innslagene fikk mye skryt og bidro til å ”løse opp 

stemningen”. Arrangementene gikk greit. Et minus ved avslutningen var at vi ikke fikk tatt 

bilder av premievinnerne.  

 Vi hadde inngått avtale med en pub i byen om at deltakere og arrangører som hadde 

på seg deltakerbevis (en pin) fikk 10 kr rabatt på hver halvliter øl; dette mot at puben fikk 

reklameplass i bulletinen. En god del personer var innom puben dagene arrangementet 

varte. 

 



Hotellet: De fleste spillerne bodde på hotellet, som lå vegg i vegg med spillelokalene.  Vi 

forhandlet fram priser på kr. 1195 for enkeltrom og kr. 965 for dobbeltrom. Lagene betalte 

selv for rommene, mens NBF dekket oppholdet for TL Per Nordland. For arrangørene 

forhandlet vi fram en pris på kr. 325 for mat og drikke per dag. Vi fikk to rom gratis på 

hotellet; her overnattet våre externe hjelpere. Prisen per kuvert på banketten søndag var kr. 

545. For leie av rom hvor vi satte sammen bulletinen betalte vi kr. 750 per dag. 

 Vi tilrår å raskt inngå konkrete avtaler og at hoteller tidlig sender ut regning. I vårt 

tilfelle kom faktura fra hotellet flere måneder etter NM, og det ble da en god del diskusjon 

rundt summene.  

Hotellet er nytt, funksjonelt og med ideell beliggenhet ved Namsenfjorden.  Vi fikk 

stort sett bare gode tilbakemeldinger på det. Et par av arrangementsdagene (i slutten av 

mai!) var det faktisk så godt vær at enkelte av deltakerne satt ute i friluft i lunchpausen. 

 

Klubbens heimeside: Et par måneder før finalen gikk Namsos bridgeklubb over til NBFs nye 

mal for heimeside. Ca. 6 uker før NM ble det opprettet egen side for NM-arrangementet, 

egen side for presentasjon av lagene og egen side for systemkort. Ca. tre uker før NM ble det 

opprettet egen side med sponsorlogoer. Under NM ble bulletinene fortløpende lagt ut på 

heimesida straks de var ferdige.  

 Det gikk tregt å få inn opplysninger, bilder og systemkort fra lagene. Enkelte måtte 

purres på mange ganger. 

 

Utstyr: Vi benyttet til sammen 10 private pc-er (4 till BBO-overføring, 2 til sekretariatet, 2 til 

bulletinaebeid og 2 til Ramaoverføring). Printer i spillelokalet fikk vi låne gratis av firmaet 

Lindbak. Prosjektorer til resultatservice i spillelokalene og Rama-overføringer fikk vi låne av 

Rock City og Per Nordland. TL Per Nordland hadde med seg mye utstyr som ble benyttet i 

turneringsregnskap. Bord og skjermer hentet vi hos Per i Selbu. Vi lånte bridgemater og  

meldeboxer av Nord-Trøndelag bridgekrets. Klubben eide selv kort og kortmapper som ble 

benyttet.   

 

Verter:  Vertene har ansvaret for en kamp- både i lukket og åpent rom (levere spill, pauser 

for spillerne, toalettbesøk). Som verter rullerte 17 personer. De fleste var medlemmer i 

Namsos BK; noen var fra naboklubber.  Vertene arbeidet i to skift hver dag. Namsos BK 

spanderte ”dagpakke” på første skift av vertene. Vertene fikk god omtale av spillerne.  

 

 

På vegne av Namsos bridgeklubb 

Anders Svare (leder) 

             

             

 

 


