
Extra information om Norsjös silvertävling lördag 3 september. 

Frågeställning: 
Det har kommit ett antal frågor om Rutertävlingen i Norsjö lördagen 3 september. Frågorna rör 
varför begränsningen att endast en spelare i paret får ha hjärter eller högre mästarvärdighet. 
 
Bakgrund: 
Vid VBF:s planeringsmöte i Ammarnäs våren 2005 diskuterades det minskade deltagandet vid 
inbjudningstävlingar i länet och vilka åtgärder som kan göras för att förbättra läget. Om vi inte 
lyckas bryta denna negativa trend så kommer inbjudningstävlingarna på sikt att försvinna vilket ju 
distriktet och vi som spelar dessa tävlingar inte vill. Problemet är att vi har för få av våra nya spelare 
som börjar åka ut och spelar inbjudningstävlingar. 
 
Följande förslag framkom: 
• Bildandet av en värvningskommitté för silver tävlingar. Ansvarig skall finnas på samtliga 

klubbar 
• Silvertävlingar för mindre rutinerade. 
• Dela tävlingar i A-B grupper. 
• Klubbidrag till start avgiften för mindre rutinerade. 
 
Utifrån detta så togs beslutet att silvertävlingen i Norsjö skulle spelas så endast en spelare i paret får 
ha hjärter eller högre mästarvärdighet. 
 
Tanken med detta är följande: 
• Mindre rutinerade spelare (de som t.ex. aldrig spelat en silvertävling) skulle slippa spela mot 

två rutinerade och samspelta spelare. Steget från att spela hemma på klubben skulle alltså bli 
mindre och man skulle förhoppningsvis upptäcka att det är kul med inbjudningstävlingar vilket 
skulle leda till att man spelar flera. 
 

• Förhoppningsvis så kommer de mera ”rutinerade” spelarna att aktivt hjälpa till med 
rekryteringen av nya spelare till inbjudningstävlingar genom att erbjuda sig att åka och spela 
denna tävling med en mindre rutinerad spelare. 
 

• Vi valde att behålla Norsjötävlingen i VBF-rallyt som en extra morot för att man skulle få fler 
tävlingar att samla rallypoäng i. 
 

Sammanfattning: 
 
Det är min förhoppning att samtliga klubbar och spelare i länet ställer upp för denna nystartade 
tävling i Norsjö som får bli ett försök att bryta den negativa trenden på deltagarantalet i 
inbjudningstävlingar. Till er som tycker att ni får mindre chans att erövra poäng i VBF-rallyt så tänk 
på att det faktiskt tillkommit en tävling så möjligheterna ta poäng är större än tidigare år och 
förutsättningarna är lika för alla. Informationen om detta kunde ha varit bättre och detta får vi i 
distriktet ta åt oss som en förbättringspunkt inför framtiden. Informationen har funnits i 
styrelseprotokoll och spelschema men det har inte varit glasklart att förstå vad som menades. Bäst 
vore om samtliga klubbar har en representant på planeringsmötet så alla klubbar är delaktiga och kan 
ge korrekt information direkt till sina klubbmedlemmar. 
Om någon har några frågor eller förslag så får ni gärna ringa mig direkt på 070-3201199. 
 
Ni är Hjärtligt välkomna till spelborden i Norsjö.  
 
Ove Mattsson ordf. VBF 


