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Evaluering av NM i backgammon 2009 
NM-komiteen 

 
Innledning 
NM i Bodø, 2.–4. oktober 2009, ønsket vi skulle bli «det beste NM på mange år». 
Tilbakemeldingene etter arrangementet har vært overstrømmende og svært 
gledelige, så på noen måter har vi lykkes.  
I rapporten skal vi gjøre rede for valg vi tok, drøfte hvorvidt vi klarte å arrangere et 
godt NM, og peke på forbedringspotensialer.  
Rapporten sendes til NBgF og kan brukes av senere NM-arrangører. Den går også til 
vår sponsor, Bodø kommune.  

Organisering (ØB) 
NM-komiteen 
Vi arbeidet uten en prosjektorganisasjon fra ideen ble født (høsten 2007), via 
søknaden (NM 2007) og fram til februar 2009. Styret i klubben (TD, NKB, AKN, ØB) 
gjorde det som trengtes til da: fastsatte dato, bestilte lokale, drev tidlig PR.  
I februar organiserte vi oss som en prosjektgruppe med følgende ansvarsområder:  

– NM-sjef: kontroll- og koordinatorfunksjon, sekretær, backup (Øyvind Bjørkås, 
ØB) 

– Turneringsleder (Arne Kristian Nordhei, AKN) 
– Logistikksjef (Jørn Åselid, gikk ut tidlig og ble erstattet av Astrit Böcker, AB) 
– Økonomisjef (Nils Kristian Bakke, NKB) 
– PR-sjef (Trond Dalhaug, TD) 
– Sosialsjef (Lena Jensen, LJ) 

I tillegg supplerte vi med premieansvarlig og turneringsledere for lagturneringa 
fredag og for mesterturneringa mandag, for å avlaste noen av funksjonene i 
prosjektgruppa. Vi fikk også god praktisk hjelp fra flere av klubbens medlemmer 
under selve NM-helga.  
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Vi la opp til at flest mulig skulle få spille, og satte bare av to personer til å ikke spille 
(NKB og ØB fredag, og AKN og TD lørdag/søndag).  
Bortsett fra LJ som kanskje fikk få arbeidsoppgaver å administrere, hadde 
prosjektgruppa mer enn nok å gjøre, og vi ville ikke ha vært færre.  
Det ble arbeidet en del på tvers av arbeidsoppgavene: ØB deltok i design av 
turneringsformat, TD var kontaktperson mot hotellet, og AKN gjorde viktige jobber i 
forhold til PR og rekruttering.  

Tider og nøkkelområder 
mer enn 2 år før Ide 

2 år før Søke om arrangement 

1,5–1,1 år før Fastsette dato for arrangement, trykke opp plakat og flyere 

1,2 år før Inngå avtale med hotell (reforhandlbar til tre måneder før arrangementet). 
Ekskursjon til hotell. Søke kommunen om arrangementstilskudd.  

1 år før Kunngjøre dato på NM, snakke med folk om å komme neste år 

8 mnd før Møte 1: Nedsette prosjektgruppe, fordele ansvarsområder 

7 mnd før Designe turneringsformat, sette opp tentativt turneringsprogram  

6 mnd før Møte 2: vedta turneringsprogram, vedta budsjett, undersøke satellitter og 
andre ideer med sentralstyret 

4 mnd før Møte 3: Planer for middagsopplegg, status for økonomi, turneringsopplegg, 
forhåndspåmelding og rekruttering, flere nyheter på nbgf.no 

2 mnd før Ny ekskursjon til hotell 

2 mnd før Møte 4: Statusmøte 

2 mnd før Aktiv forhåndspåmeldingskampanje, satellitter på nett og i Oslo, flere 
nyheter på nbgf.no 

6 uker før Møte 5: Øke prisen for forhåndspåmelding, sjekke låneklokker fra de andre 
klubbene, forhandle med hangoutsted, en del logistikk 

4 uker før Møte 6: Lage kronologisk sjekkliste for arrangementet. Designe 
trekkeprogram for mesterklassen, og webpubliseringsverktøy.  

1 uke før Møte 7. Siste statusmøte 

Fredag kl. 15 – komiteen møtes for å spise middag og sette NM i gang… 

…  

Søndag Resultater lagt inn 

1,5 uker etter Noterte kamper lagt inn 

4 uker etter Evalueringsmøte: Regnskap ferdig, evalueringsrapport ferdig, fest (avlyst 
pga sykdom) 

 
Denne framdriftsplanen ble litt til underveis. De viktigste tingene å få på plass tidlig 
var dato og spillested, slik at vi kunne starte å drive reklame for arrangementet. Vi 
mener også at det var viktig å få på plass turneringsleder slik at vi kunne starte 
arbeidet med turneringskonsept.  

Stab under arrangementet 
Følgende personer hadde definert ansvar under arrangementet:  
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Fredag Turneringsleder Tore Mentzoni Eilertsen 
 Sekretariat: påmelding, 

middagspåmelding 
NKB, AB, ØB, Arne 
Ludvig Faaren 

Lørdag Turneringsleder AKN, TD (forfall pga 
fødsel) 

 Backup: resultatinnlegging, jackpots ØB + andre medlemmer 
som ble slått ut av NM 

Søndag Turneringsleder AKN, TD (forfall) 
 Nybegynnerturnering Faaren 
 Resultatinnlegging, jackpots ØB + andre 
Mandag Turneringsleder mesterturnering Rolf Christian Lund 
I tillegg deltok mange av medlemmene med å ta tak i arbeidsoppgaver.  
Det var helt nødvendig med 5 personer i sekretariatet fredag kveld før lagturneringa. 
To personer tok påmelding til mester- og mellomklassen, to personer tok betaling for 
middagspåmelding og en person tok påmelding til lagturneringa. I perioder svært 
stor pågang. Det er også greit med noen flere «kjente» som kan svare på spørsmål. 
I og med at lokalet var lettdrevet holdt det (såvidt) med bare turneringsleder som 
ikke spillende i starten av turneringa, men det var nødvendig at han fikk hjelp etter 
hvert.  

Kontakt med sentralstyret 
Vi burde ha hatt tidligere og mer kontakt med sentralstyret. Det var to viktige 
kontaktpunkter: for det første en underskuddsgaranti som satte oss i stand til å inngå 
avtale med hotellet, for det andre litt «backing» i forhold til tiltak vi ønsket å 
iverksette for å høyne statusen til mellomklassen: NM-tittel, mesterpoeng og 
satelitter.  
Vårt forslag er at sentralstyret oppnevner et av sine medlemmer evt. en annen (f.eks. 
fjorårets turneringsleder eller arrangementsansvarlig) til å være kontrollør for 
kommende NM, dvs. stille alle de vanskelige spørsmålene om arrangementet, samt 
at kassereren i sentralstyret er kontrollør i forhold til arrangementets 
økonomiansvarlig.   

Turneringsavvikling (AKN) 
NM-konsept 
For første gang skulle NM arrangeres i Bodø. Selv om det i prinsippet ikke er 
annerledes å reise fra Oslo til Bodø enn det er å reise til for eksempel Bergen 
oppleves reisen lengre, og vi antok at det kunne bli vanskelig å få mange deltakere. 
Spillere i mesterklassen ville nok uansett komme, men for å få et vellykket NM satte 
vi oss et mål å få en stor Mellomklasse (opp mot 30). En kritisk deltakermasse ville da 
være rundt 80 spillere, mye høyere enn foregående NM.  
Vi gjorde derfor en ekstra innsats for å lokke mellomklassespillere til Bodø. Vi spurte 
først om tilbakemeldinger via nbgf.no, og tok også kontakt direkte med enkelte 
spillere. Mellomklassen ble i år derfor arrangert som mesterturnering, og vinneren 
ble Norgesmester (i stedet for vinner av mellomklassen). Vi arrangerte satellitter i 
månedene før NM der vinneren fikk gratis deltakelse i mellomklassen. Vi 



 

Evalueringsrapport, NM i Backgammon 2009 (Bodø) 4 

skreddersydde også turneringsformatet etter de ønskene som kom inn (mest mulig 
spilling for minst mulig penger -> monrad). Vårt inntrykk fra en liten 
spørreundersøkelse var at den typiske mellomklassespilleren ikke ville reise til Bodø 
og risikere å være ute etter bare to kamper. 
Vi ønsket også å legge vekt på det sosiale, at deltakerne skulle få en hyggelig 
opplevelse. Grep vi gjorde her: beholde lagturneringen fredag, fellesmiddag lørdag, 
stor vekt på felles hangout-sted, kompakthet i arrangementet (hotellet). Hvis vi 
hadde et sosialt opplegg klart håpet vi at flere ville komme.  
Tanken var at dersom det bare ble kom mange nok så ville det bli vellykket, og 
derfor gjorde vi stor innsats for å lokke folk til Bodø. 
Vi følte vi lyktes godt med denne strategien, og vi vil anbefale de neste arrangørene å 
satse på det samme. Kan hende vil en større mellomklasse på bekostning av 
mesterklassen være en vei å gå. 
Også når det gjaldt turneringsformat i mesterklassen hørte vi med en del personer i 
miljøet (Tore E. Fredriksen, Karl Frogner, Dagfinn Snarheim var våre 
ressurspersoner), ikke bare for å få et inntrykk av hva som var mest populært, men 
også for å kvalitetssikre de formatene vi kom opp med. Det ble lagt ned mye arbeid 
både når det gjelder design og opplegg. Det finnes mange forskjellige meninger om 
hvilket format man skal velge, og på mange måter var årets format et slags 
kompromiss.  

Turneringsformat 
Lagturnering: tradisjonelt opplegg med cup. 3 spillere på hvert lag, og spiller 1 møter 
spiller 1 på det andre laget, 2 mot 2 og 3 mot 3. Det ble spilt 5-poengskamper slik at 
vi ble ferdig innen midnatt. Jackpot for de som ble slått ut. 
Nybegynner: ble arrangert søndag for at vi skulle ha bedre tid til å ta i mot disse, og 
vi ville ha flere ledige hender (utslåtte Bodø-spillere). Vi bestemte oss for å vente 
med å bestemme turneringsformat til vi visste hvor mange som kom. 7 spillere 
gjorde at vi valgte cup, kamper til 3 poeng. Vi hørte etterpå at noen spillere syntes 
det var nok med 2-3 timers spilling. Turneringen ble spilt sentralt i turneringslokalet. 
Vi vurderte også gruppespill. 
Mellomklasse: Monrad, 6 runder. 7-7-7-9-9-9 poeng. Alle med 4 seire videre til 
sluttspill (cup) søndag. De med flest seire størst sjanse til w.o til kvartfinalen. 
Sluttspillet ble trukket (se eget kapittel).  
Mesterklasse: Double Elimination, DE, fram til kvartfinalene. De siste 8 som enkel 
cup (alle premiert). Relativt lange kamper (11-11-15-15) på vinnersiden, mens 
tapersiden måtte spille 11- og 7-poengere (se vedlegg). Fra kvartfinaler ble det spilt 
17 poengere.  
Turneringsformat og kamplengder ble bestemt og nøye tilpasset tidspunkt for 
Generalforsamling og fellesmiddag lørdag.  
Last Chance: Mester- og mellomklassen i en felles last chance. Cup, 5 poengskamper. 

Trekning 
Monrad i mellomklassen ble trukket av monradprogrammet. Sluttspillet i 
mellomklassen ble trukket lørdag kveld. Alle med 4 eller flere seiere i monraden gikk 
videre. Det var 11 spillere, så det var 5 byes som ble fordelt på spillerne med 6 og 5 
seiere (først) og 4 seiere deretter.  
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Mesterklassen ble trukket elektronisk under tilsyn av to spillere fra 
turneringskomiteen. Nils Bakke hadde laget et regneark for dette formålet.  
Lagturneringen og Last Chance ble trukket manuelt.  
Påmeldingsfristen kan være fredag kveld, (fremdeles med mulighet for 
forhåndspåmelding). Vi var for bundet opp av tradisjonen om at det skulle være 
mulighet for å komme lørdag morgen. De eneste som kom lørdag morgen var 2-3 
Bodøspillere som vi glatt hadde fått påmeldt på fredag. Da kunne vi trukket allerede 
fredag under påsyn av turneringskomiteen, og vi hadde hatt 12 timer å fikse evt. feil 
på i stedet for 12 minutter. Nå gikk alt på skinner, men vi kunne fått en teknisk feil 
ett sted. Det eneste man må være oppmerksom på er det å trekke folk inn i 
turneringen som er påmeldt men som ikke kommer. Det kan skje at folk melder seg 
på, betaler, men så dukker de ikke opp likevel. Vi hadde to slike i Bodø - en som 
hadde betalt og en som ikke hadde betalt. Med å ha et system for å registrere 
ankomst (ferdige kvitteringer, id-kort, sjekkliste) så hadde vi stålkontroll på hvem 
som var kommet og ikke. Skulle vi gjort dette om igjen, og med fredagspåmelding, så 
ville vi vurdert å ha pliktig oppmøte 15 minutter før turneringsstart lørdag (dørene 
STENGES) og gjøre enda mer ut av åpningen. 
 

Turneringsflyt 
PM med tidspunkter er lagt til som vedlegg sist i rapporten. 
Lagturnering, cup: God flyt, turneringen kom i gang relativt raskt og ble ferdig i tide. 
Sosial suksess. 5 poengskamper er passe for lagturneringen. 
Mellomklassen, monrad: de lengste kampene burde vært tidlig, dvs 999777 i stedet 
for 777999, det ville krevd en liten justering i tidsskjemaet. Mange syntes det var litt 
over the top å spille så mange 9 poengere etter en så lang turnering. Flere kom og 
følte seg slitne og utmattet, mens andre følte det var helt ok. Det var relativt få 
hengekamper. Noen spillere gikk igjen, og klokke ble satt inn i deres neste runder. 
God flyt og turneringen gikk etter skjema. 
Mellomklassen, sluttspill: 9-11-11-13. Ble spilt med klokker. Holdt tidsskjema bra. 
Mesterklassen, DE: god flyt, bare et par kamper var i nærheten av å bryte tidsskjema. 
Ingen gikk tom for tid i tidsbanken, men turneringsleder observerte to spillere som 
hadde omtrent 1 minutt igjen ved kampslutt (begge 7 poengskamper).  
En ting som ble diskutert var plassering i tapertre: noen spillere var misfornøyd med 
at de kunne møte samme spiller både i vinner- og i tapertreet. En bedre løsning på 
DE kunne være å sende taperne i vinnertreets runde 2, 3 og 4 videre til tapertreet i 
andre grupper, dvs. å ”mikse” gruppene litt. Dette var muligens NM-helgas største 
feil.  
Merk at i DE går det an å kjøre første runde i tapertreet med like mange poeng som 
andre runde i vinnertreet (11 p i vårt oppsett). Merk også at det er greit å kjøre de 
senere rundene omtrent halvparten så lange som kampene i vinnertreet (vi valgte 7p 
i tapertreet / 15 p i vinnertreet) for at turneringsflyten skal bli best mulig.  
Mesterklassen, sluttspill: kvart-, semi- og finale ble alle spilt til 17 poeng, og det var 
avsatt 3 timer til hver runde. Dette ble for knapt. Alle kvartfinalene gikk til DMP eller 
nær-DMP, og dette spiste opp mye av tiden. Kamplengdene burde vært kortere, og 
det burde vært mulighet for å spise for eksempel mellom semifinale og finale.  
Det har vært diskusjon om man skal kjøre kvartfinaler på lørdag. Vi anbefaler å kjøre 
kvartfinale søndag, de fleste vil oppleve det som veldig kjipt å måtte spille 
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kvartfinale klokken 22:00 lørdag kveld (som sin 5te, 6te eller 7ende kamp. Det er 
neppe sportslig forsvarlig å legge så stor del av turneringen til lørdag, og det er etter 
vår mening bedre å skjære ned på sluttspillkamp-lengdene (som bare berører 8 
spillere) enn å skjære ned på kamplengdene lørdag (som berører alle spillere).  

 
Last chance: Svært god flyt. Klokker ble satt inn tidlig i den delen av treet som var 
lengst (tre kamper).   
Nybegynnerturnering: 3 poengskamper var mer enn nok, kuben brukes svært lite 
eller ikke. 2-3 timers spilling er nok. 
Superjack: Blir forhåndsannonsert i hvert NM, men nesten aldri ferdigspilt. Vi 
forsøkte oss i år med forhåndspåmelding, men da vi skulle starte turnering fredag 
ettermiddag var ingen spesielt interesserte. Først relativt sent søndag ettermiddag 
var det 8 interesserte spillere, men den ble ikke ferdigspilt. Bortkastet energi for 
arrangøren, men hvis man lar spillerne ordne opp i dette selv er det lett at den 
kommer i veien for hovedturneringen. Derfor viktig med en viss kontroll. Ta gjerne 
denne litt som det kommer, i prinsippet er den ikke andreledes enn en billigere 
jackpot (foruten et visst innslag av machojåleri). 
Jackpoter: god flyt og stor interesse alle dagene. Det bør være en egen 
jackpotansvarlig eller i det minste en assistent til turneringsleder for å hjelpe til med 
disse. For turneringsleder er de en evig distraksjon til viktigere ting (som å følge med 
på flyten i hovedturneringene). Spillerne var flinke til å notere opp resultater i 
cuparkene selv. 
Oppmøte til kampene: Alle spillerne var selv ansvarlige å møte opp til sine oppgjør, 
og klarte dette stort sett. De som forlot lokalet var stort sett flinke til å varsle 
turneringsleder om dette. Likevel klarte noen å møte lovlig seint opp til sine første 
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kamper både lørdag og søndag. Lørdag gjorde dette til at mange mistet velkomsttale 
og viktige beskjeder. Klokke ble startet i en av kampene. Søndag var flere spillere 
noen minutter for sene, og turneringsleder sto klar til å starte klokka i tre kamper kl 
10:05. Alle ble forsøkt nådd på mobiltelefon (turneringsleder anslår at han tok 15–20 
telefoner). Turneringsleder i seinere NM bør være oppmerksom på dette og starte 
klokke i henhold til turneringsreglene.  
Brett: et av usikkerhetsmomentene før NM var om vi hadde nok brett. Viktig å sende 
oppfordring til alle deltakere om å ta med seg brett. Vi hadde nok brett. 
Notering av kamper: Vi hadde kanskje ikke planlagt dette nøye nok, men planen var 
å notere kamper når vi følte vi hadde tid og mulighet, og minimum finalen i 
mesterklassen. Heldigvis hadde vi frivillige som begynte å notere allerede på 
kvartfinalene, så vi fikk notert flere kamper enn planlagt. Turneringsarrangør bør 
kanskje på forhånd undersøke om det er hjelp å få til dette, noe som vil lette arbeidet 
for en sliten turneringsleder. Dessverre ble finalen i mellomklassen ikke notert. 

Premiefordeling 

Vi benyttet en «flat» premiestruktur, der vi benyttet faktoren ~1.5 framfor 2 (dvs at 
vinneren får ca 50% mer enn tapende finalist, i stedet for dobbelt så mye). 

Mesterklasse, hovedturnering: De siste 8 spillerne får pengepremie. Premiepotten er 
på 700 kr pr spiller. Premiepotten fordeles slik:  
1. plass - 26 prosent  
2. plass - 16 prosent  
3. plass (2 spillere) - hver 9 prosent  
5. plass (4 spillere) - hver 5 prosent  

20 prosent av premiepotten går til Last Chance-turneringa.  

Mellomklasse, hovedturnering: De siste 8 spillerne får pengepremie. Premiepotten er 
på 200 kr pr spiller. Premiepotten fordeles slik:  
1. plass - 26 prosent  
2. plass - 16 prosent  
3. plass (2 spillere) - hver 9 prosent  
5. plass (4 spillere) - hver 5 prosent  

20 prosent av premiepotten går til Last Chance-turneringa.  

Last Chance: LC-turneringa er felles for mellom- og mesterklasse. Det settes opp to 
premiepotter til denne turneringa, en som er felles for begge klassene og en som bare 
gjelder mesterklassespillerne. Den felles premiepotten består av 40 kr pr spiller som 
er påmeldt i NM (enten mellom- eller mesterklasse). Denne fordeles med 70% til 
vinneren av Last Chance og 30% til finalisten i Last Chance. Premiepotten som bare 
gjelder mesterklassespillerne består av 100 kr pr spiller som er påmeldt i 
mesterklassen i NM. Denne fordeles med 70% til den beste mesterklasse-spilleren i 
Last Chance og 30%til den nest beste mesterklassespilleren i Last Chance. (Eventuelt 
kan disse pottene deles på spillere som har kommet like langt i Last Chance.)  

Utbetaling: Pengepremier betales ut av Norges Backgammonforbund. Spillere som 
får pengepremie må sørge for at kontonummer er registrert hos sekretariatet. 
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Pokaler: Vi valgte kun å premiere vinnerne av klassene (mester, mellom, begynner 
og last chance). For mester og mellom var det en stein (type?) med inskripsjonen 
«Norgesmester backgammon 2009 Mesterklasse/Mellomklasse/Last Chance» i 
tillegg til en terningpose i skinn med ”Norgesmester”. I nybegynner vant vinneren 
ett brett fra Spillskrinet.no. For mesterklassen er det en vandrepokal. Denne ble 
ødelagt på veien fra Bergen til Bodø. NBgF bør kjøpe inn en ny, og mindre, som 
vinnerne faktisk ønsker å ha stående framme. Inskripsjonsplatene er tatt vare på av 
Arne Kristian Nordhei.  

 

Resultatservice 
I lokalet: Mesterklassen og sluttspillene på storskjerm med et egetprodusert skjema, 
fungerte svært bra. Vi kunne ha utnytta mulighetene i dette systemet enda bedre, 
f.eks. ved å vise litt bilder og annen informasjon innimellom. Mellomklassens 
monradspill kom ikke på storskjerm pga en misforståelse med hotellet.  
På nett på nbgf.no: SVÆRT GOD! Turneringsleder fikk god hjelp av medhjelpere til 
dette. Lagturnering lagt ut fredag kveld, alle resultater fra lørdag lagt ut lørdag, og 
alt var ute i løpet av søndag. De siste jackpotene var ratet mandag morgen. Vi hadde 
backup dersom nbgf.no av en eller annen grunn ikke var oppe NM-helga. 
Det ble publisert 11 nyheter på nbgf.no i løpet av NM-helga.  
Live sending av finalen vurdert, men ikke gjennomført pga for lite tid i 
forberedelsene.   

PR og invitasjoner 
Plakater og flyers 
Vi fikk støtte fra NBgF til å trykke to fargeplakater i 100x70 cm størrelse og en del 
fargeflyers i A5-format. Disse ble brukt på en messe i Bodø (august 2008), på NM 
2008 i Bergen (oktober), på bymesterskapet i Bodø november 2009, under 
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mestermøtet i Bodø (januar 2009), på Åsgårdstrand bymesterskap juni 2009 og under 
NM-helga (oktober 2009).  

Deltakelse på andre turneringer 
Bodø har alltid hatt deltakere på NM og så også i 2008: Vi var 4 deltakere der og 
brukte anledningen til å snakke med mange og invitere dem til Bodø.  
To spillere deltok på Trondheims bymesterskap i mars 2009. Tre spillere deltok også 
på Åsgårdstrands bymesterskap i juni 2009, for å bli kjent med spillerne i den nye 
klubben og invitere til Bodø.  
Vi tror at den personlige kontakten og vennskap er en viktig drivkraft for at noen 
spillere reiser til NM, og derfor er det viktig å pleie dette vennskapet i forkant av et 
NM-arrangement.  

Nyheter på nbgf.no i 2009, før NM 
Første 
redigering 

Siste redigering Overskrift 

30. mars 31. mars NM-komitéen 2009 
25. mai 28. mai NM 2009 i Bodø 
10. juni 12. juni Mellomklassen i NM 2009 
11. juni 26. juni Constantin Amanaloaie fra Drammen vant den første 

NM-satelitten!  
18. juni 12. august Satelitter Norgesmesterskapet (NM) i Backgammon 
6. juli 8. juli Mesterklassen NM 2009 
29. juli 17. august Andre NM-satelitt vunnet av Lena Jensen (BBgK) 
18. august 20. august Innkalling til Generalforsamling 3. oktober (NM i 

Bodø) 
 24. august Valg av styre  
 18. september Felles middag lørdag under NM 
 28. september Ta med brettet ditt til NM 
8. juli 29. september Forhåndspåmeldingen til NM er nå stengt 
 29. september Siste NM-satelitt (for Mellomklassespillere) 
 29. september Bodø for dummies 
 30. september Trekning i NM 
 30. september Premiefordeling NM 2009 
 30. september Gründer blir offisielt hangoutsted under NM 
 1. oktober En dag igjen til NM 
 
Tilsammen 18 nyheter som skulle skape interesse for arrangementet og komme med 
viktig informasjon.  
Vi hadde en avtale med OO-arrangørene om å ikke ha nyheter i perioden da de 
ønsket at fokus på nbgf.no burde være på Oslo Open.  
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Vi hadde kanskje i overkant mange nyheter, men tror synligheten hjalp til å få 
deltakere, og til å gjøre at de som hadde bestemt seg begynte å glede seg til NM.  

Mediadekning 
Vi hadde kontakt med avisene og lokalradio og -TV før arrangementet. Vi fikk 
dekning i Bodø PULS (nedenfor), som er et månedlig gratismagasin med informasjon 
om hva som skjer i Bodø kommende måned. Vi fikk også dekning i radio. Det kunne 
vært gjort mer her, og det kunne kanskje ha gjort at vi hadde fått mer blest om 
nybegynnerturneringa.  
I etterkant av arrangementet sendte vi pressemeldinger om vinneren til lokalmedia i 
Bodø og Haugesund, men det var vel bare aviser og lokal-TV i Haugesund som 
gjorde noe med det. Norgesmester Dagfinn Snarheim ble intervjuet både i avis og på 
TV.  
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Økonomi 
Budsjett 
Forutsetninger pr 26. 
mars 2009               
Før 1.9   %-fordeling av forhåndspåmeldinger         
Fee hoved 900 80 %             
Fee mellom 400 80 %             
Etter 1.9                 
Fee hoved 1000 20 %             
Fee mellom 500 20 %             
Antall deltakere                 
Hoved 50               
Mellom 30               
Mesteravgift 30               
Mesteravgift også i mellom               
Premie hoved 700               
Premie mellom 200               
NM avgift variere med påmeldingsdato, dvs ekstra fee går ikke til 
premier         
Nybegynner ikke planlagt               

                  
                  
          Inn Ut     
Inntekter Antall   Inn Til premie NM2009 NM2009 Notater   
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deltakere 
Hoved 50    kr 46 000   kr 35 000   kr 11 000        

Mesteravgift 50          kr 1 500  Mesteravgift til forbundet 
Mellomklassen 30    kr 12 600   kr 6 000   kr 6 600        

Mesteravgift 30          kr 900  Mesteravgift til forbundet 
Deduction lag          kr 600        

Begynnerklassen             
Antar 0-sum spill og direkte 
påmelding 

Brutto inntekt 
NM 2009          kr 15 200        
Støtte Bodø 
kommune          kr 5 000        
Netto inntekter          kr 20 200        
Kostnader                 
Lokale            kr 21 000      
Pokaler            kr 2 000      
Foldere (trykkeriregning)          kr -    Medlemspleie fra 2008 
Bevertning 
Turn.leder            kr 500  Bør økes noe? 
Diverse            kr 1 000      
SUM          kr 20 200   kr 24 500      
                  
Resultat som må dekkes fra NBGF eller sponsorer      kr -4 300      
                  
                  
                  
                  

Regnskap 
    
Bevegelser bankkonto Inntekter Utgifter Merknad 

Forhåndspåmelding Mester 
 kr 

34 100,00    
Forhåndspåmelding Mellom  kr 8 600,00   Satellitt 1 innbakt her 
Støtte Bodø kommune  kr 5 000,00   Er pengene kommet? 
Innbetaling 400 for Rolf Christian 
Lund fra BBGK  kr 400,00   Har bbgk betalt? 
Tilbakebetaling Lars Petter 
Rekkedal   kr 400,00  Kunne ikke komme 

Innbetaling kontantkasse 
 kr 

13 700,00   
Se under (nb beløp innbetalt er 1000 
for mye som Nils skal ha tilbake) 

Innbetaling for mye veksel middag  kr 30,00    
Innbetaling deduction lagturnering  kr 690,00    

Premieutbetalinger Mester  
 kr 

34 300,00  Sjekk beløp 
Premieutbetalinger mellom   kr 5 400,00  --"-- 

Husleie  
 kr 

21 000,00  Faktura fra Thon Nordlys hotell 
Diverse utlegg, premier mv.   kr 2 650,00  Scannet og send på epost 

SUM 
 kr 

62 520,00  
 kr 

63 750,00   

Resultat 
 kr 

(1 230,00)  
Mrk, resultat er 400 kroner lavere pga 
satellitt Constantin 
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Dugnadsinnsats 
Dugnadsinnsats    
 Antall timer Timepris Dugnadsverdi 
Møter komite (7 møter, 6 personer) 66 100 6600 
Ekskursjoner hotell (2 stk, 3 personer) 6 100 600 
Planlegging hotell 4 100 400 
Planlegging turneringsformat 20 100 2000 
Planlegging publiseringsverktøy 5 100 500 
Innkjøp og annen logistikk 5 100 500 
Budsjett- og regnskapsarbeid 20 100 2000 
Turneringsledelse og -avvikling 80 100 8000 
Rapportering 10 100 1000 
  SUM 21600 
Dugnadsinnsatsen er anslått til å utgjøre ca 250 kr pr deltaker, altså omtrent like mye 
som avgiften.  

Inntektssiden 
Vi fikk et «standard» tilskudd til arrangement fra Bodø kommune ved å sende en 
søknad. Denne inntekten var avgjørende for at arrangementet gikk omtrent i balanse. 
Vi fikk ikke andre sponsorer, men vi tror det er mulig å få til en del her. 
Vi valgte å ha uvanlig høy avgiftsdel av påmeldingen: 200 kr pr spiller (300 hvis de 
meldte seg på mindre enn en måned før turneringa), og samme avgift for mester- og 
mellomklasse. 
Høy avgift fordi vi ville ha et lokale som var fint og lett å drive, for å gi litt «klasse» 
til arrangementet og for at flest mulig av bodøspillerne skulle få spille NM. Samme 
avgift fordi vi mente at alle spillerne skulle bidra like mye til utgiftene ved NM.  
Vi hørte veldig få negative kommentarer om den høye avgiften. Faktisk hørte vi 
betydelig flere positive: Flere ytret at de var fornøyde med at lokalene var så flotte, 
og at det var gratis kaffe og vann tilgjengelig i lokalet.  
Vi tok 10% avgift i lagturneringen men ikke i jackpots. Å ta avgift i de små 
jackpotene vi arrangerte hadde kanskje gitt ca 1200 kr i inntekter, men hadde også 
skapt en del mer plunder i arrangementet. Vi burde nok ha tatt avgift i jackpots.  

Utgiftssiden 
Vi tror at prisen på 21000 kr for disse lokalene var billige. Vi gjorde noen andre 
forespørsler men dette var klart billigst.  
Vi kjøpte få «pokaler» (3 stk), og hørte ikke at noen andreplasserte klaget noe særlig 
på det. Brettet i nybegynnerklassen ble satt stor pris på.  

Logistikk 
Påmelding (NKB) 
Forhåndspåmelding og et godt samarbeid med økonomiansvarlig i forbundet 
minsker risikoen for svinn med større kontantmengder. Økonomiansvarlig Bjørnar 
sendte oss jevnlig oversikt over hvem som hadde betalt. Webansvarlig Ole Friis 
Iversen var svært hjelpsom med å lage forhåndspåmeldingsskjema, og dette kan 
gjenbrukes. Et tips til dette skjemaet er å registrere mobiltelefonnummer til spillerne, 
til bruk for turneringslederen hvis spillere ikke møter til kamp.  
Ta en purrerunde på alle som har forhåndspåmeldt seg men ikke betalt ca ei uke før 
NM (noen får ikke med seg at de bør betale på forhånd). 
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Ha bilag på alle utbetalinger og innbetalinger under NM (vi kjøpte 3 
kvitteringsblokker). Disse kvitteringene scannet jeg og mailet til Bjørnar sammen 
med regnskapet. (Vi gjorde det også på middagen, men den tok vi ikke med i 
regnskapet til NM). Oversikten over disse ligger nederst i det foreløpige regnskapet 
(fjernet i denne rapporten). 
Ha to personer til å håndtere påmeldingen. 
Lag ei kvittering til alle som har forhåndsbetalt (eksempel:) 

 
Jeg lagde ei liste for å registrere ankomne personer (se vedlegg). Disse oppdaterte jeg 
på pc fram til turneringsstart og overleverte/orienterte turneringsleder fortløpende 
om hvem som skulle være med i hver klasse. 
Id-kortene lagde jeg og Arne L. på forhånd (skrev ut fra Word på id-kort kjøpt på 
binders, laminert i bagasjelapper). Om det er nødvendig med Id-kort får dere 
vurdere. De kan benyttes som adgangskontroll hvis man antar at det kan bli et 
problem med uvedkommende i lokalene, at lokalene ikke kan låses, om dere skal ha 
dørvakt osv. Det viste seg at de var noe unødvendige hos oss og kanskje "smør på 
flesk" da lokalet var avskjermet for allmennheten og at vi ikke brukte lokalte ut over 
natta. 
Påmeldingsfrist fredag kveld kan absolutt være noe dere bør vurdere da det 
muliggjør trekking allerede fredag og en tidligere oppstart på selve turneringen 
lørdag. 

Utstyr (AB) 
Klokker: Det var viktig for oss å ha klokker nok til alle kamper i mesterklassen og 
flest mulig kamper i mellomklassen. Disse må lånes fra klubbene.  
10. august: få tak i mobilnumrene til alle klubbledere i lander 
12. august–14. august: Ringe rundt og be folk sjekke hvor mange klokker med 
Bronsteintid som er tilgjengelige i klubbene og be om tilbakemelding på dette 
15. august – 15. september: vente på tilbakemeldinger, det går treigt. Litt masing ga 
et tall på 35 klokker.  
27. september: Skrive SMS til klubblederne for å minne dem på å ta med klokkene. 
Her kommer tilbakemeldingene ganske kjapt.  
29. september: Innkjøp av klistremerket og baterier til klokker. Skrive klubbnavn på 
klistremerkene i hht antallet som er oppgitt.  
2. oktober: Innsamling og merking av klokkene fra de forskjellige klubbene. Vi fikk 
bare ca 28 fungerende klokker.  
3. oktober: Sjekke at alle klokkene er i orden og skifte batterier, lære å stille dem inn.  
Det ble også kjøpt konvolutter og mapper til sekretariatet, spesielt for jackpots.  
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Datautstyr (ØB) 
Vi hadde følgende datautstyr tilgjengelig:  
1 PC med monradprogram til mellomklassen 
1 mac til storskjermsystemet (egetprodusert keynote-dokument som eksporterte 
sider som ble vist syklisk i en nettleser). Tilkoblet projektør.  
1 PC til gjestebruk (gnu, msn, nettleser...) 
1 PC til sekretariat/økonomiansvarlig 
Trådløst nettverk til disse og alle deltakere som ønsket det.  

Lokale o.l.  
Lokalet var veldig funksjonelt, flott og hyggelig. Hotellet møblerte etter våre ønsker 
(vi måtte kontrollere og korrigere dette fredag ettermiddag). Hotellet stilte også med 
sin konferanseansvarlig som var tilgjengelig det meste av helga og kunne svare på 
våre henvendelser, som var få men viktige.  

 
Fredag kveld var det for varmt i lokalet, noe som retta på seg i løpet av et par timer 
når vi sa fra.  
Hotellet stilte med bar i lokalet fredag kveld og lørdag i forbindelse med middag. 
Ellers var det gratis kaffe og vann.  
Det var veldig greit å ha et låsbart rom til sekretariatet. Det blir en del penger og 
utstyr som man ønsker å låse inn.  
Det var veldig bra å ha mikrofonsystem.  
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Felles middag  
Vi fant ut at en bankett ville være hyggelig og stemningsskapende, og var spent på 
om deltakerne ville være med på det. Vi designet turneringsopplegget rundt å sette 
av tiden fra kl. 18.00 til kl. 19.30 til banketten. Ca 65 deltakere betalte i løpet av fredag 
kveld og lørdag morgen (270 kr). Ca 50 av disse hadde meldt sin interesse på 
forumet.  
Banketten var stort sett en suksess: det var god stemning og god mat. Det var kanskje 
litt for lite av enkelte av rettene i tapasbuffeten, og hotellet tok kritikk på det.  
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Vedlegg  
PM – tidsskjema fredag-lørdag-søndag 
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