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Begynnelsen
I august 2009 hadde interimstyret i Norsk scrabbleforbund sitt første møte. Interimstyret besto av 
Anna Cecilie Haug, Ivar Areklett, Matias Holte, Erik Bjørseth, Kirsti Næss og Torill Johansen. 
Initiativtakerne hadde kommet i kontakt med hverandre på Ordspill.no, et nettsted for Scrabble 
og scrabblelignende spill. I Oslo hadde det også vært arrangert enkelte sosiale treff med 
uformelle turneringer.  Interessen for Scrabble lot til å være så stor at det var på tide å organisere 
seg også i Norge, slik det har blitt gjort i flere andre land. I perioden fram mot stiftelsesmøtet ble 
det jobbet med det formelle rundt stiftelsen, som å avklare bruk av navn, valg av nettside, 
bankforbindelser og registrering i Brønnøysundregistret.

Stiftelsen
Norsk scrabbleforbund ble offisielt stiftet 12. februar 2010 på Asylet i Oslo. 21 personer skrev 
under på stiftelseserklæringen. Deretter ble forbundet meldt inn i Brønnøysundregistret og det 
ble opprettet en bankforbindelse. På stiftelsesmøtet ble også forbundets første styre valgt. 

Medlemmer
Medlemskontingenten i 2010 har blitt satt til 100,- for voksne og 50,- for unge under 18. Pr 
august 2010 har foreningen 66 betalende medlemmer, hvorav 4 under 18 år. Hovedvekten av 
medlemmene kommer fra Østlandet, men vi har også medlemmer fra andre landsdeler og 
medlemmer som er bosatt i utlandet. De fleste medlemmene er også registrert som medlemmer 
på hjemmesiden, men dette har ikke vært påkrevet. Noen har registrert seg som medlemmer på 
hjemmesiden uten å betale medlemskontingenten, disse er ikke tatt med i tallene over.

Styret
Styret ble valgt på stiftelsesmøtet, og har bestått av Torill Johansen (president),
Erik Bjørseth (visepresident), Anna Cecilie Haug (sekretær), Taral Guldahl Seierstad 
(økonomiansvarlig), Matias Holte (nettskredder), Kirsti Næss (informasjonsansvarlig) og 
Arrangementsansvarlig: Marit Knutsen (arrangementsansvarlig). Kent Børre Mikalsen ble også 
valgt inn i styret, men trakk seg etter kort tid.  Foruten president som ble valgt på stiftelsesmøtet, 
har styret konstituert seg selv. Det har har blitt avholdt fysiske møter og møter på MSN. 
Styremedlemmene har også kommunisert med hverandre via e-post, hjemmeside og på andre 
måter.

Språkkomiteen
har bestått av to medlemmer fra styret (Kirsti Næss og Taral Guldahl Seierstad) samt to andre 
forbundsmedlemmer (Toril Opsahl og Kirsti Vogt) som jobber profesjonelt med norsk språk. 
Komiteen har utarbeidet språkreglement og turneringsreglement og lagt ut info om disse på 
hjemmesiden, og har i tillegg lagt ut tips om ord som er godkjent ifølge reglementet og 
forklaringer på forskjeller mellom ordlisten som brukes av forbundet og ordlisten som benyttes 
på ordspill.no, ettersom de fleste av forbundets medlemmer enn så lenge rekrutteres derfra. 

Turneringskomiteen
har bestått av 4 styremedlemmer, Marit Knudsen (leder), Anna Cecilie Haug, Erik Bjørseth og 
Torill Johansen.  Det har blitt etablert et samarbeid med Oslo bridgekrets, som disponerer store 
lokaler som egner seg til turneringer, Bridgesenteret Vest. Dette er nå vår faste base for 



turneringer som foregår i Oslo, og også lagerplass for foreningens utstyr.  Mattel har bidratt med 
scrabblespill til bruk i turneringer, samt scrabblespill og andre spill som kan brukes som premier. 
Vi har også fått ordbøker til premier fra Kunnskapsforlaget,  samt at vi har fått småpremier fra 
Tanums bokhandel. 

Det har blitt arrangert Sommerturnering med 15 deltagere og Augustturnering med 10 deltagere. 
Norgesmesterskapet i Scrabble vil bli arrangert 18.-19. september, og da vil også forbundets 
første ordinære generalforsamling bli avholdt.

Valgkomiteen
har bestått av Torill W. Iversen, Torill Rydningen og Cato Ahlstrøm. De har laget en innstilling 
som sendes ut sammen med innkallingen.

Nettside
NSF har egen nettside som brukes til å legge ut informasjon til medlemmer og potensielle 
medlemmer. Det har også vært lagt ut et par scrabbleoppgaver. Nettsiden har også funksjoner 
som har vært lite brukt, som diskusjonsforum med ulike forumskategorier og en bloggfunksjon. 
Her er det et utviklingspotensiale.

Facebook
NSF har opprettet egen gruppe på Facebook. Denne kanalen kan bli viktig for å nå ut til 
scrabblespillere som ikke er tilknyttet ordspill.no. Gruppen har 59 medlemmer pr. 2. september.

Annen aktivitet
I tillegg til arrangementer i regi av forbundet, har medlemmer tatt initiativ til treff der det helt 
eller delvis har blitt spilt etter NSFs reglement.

Medieomtale
I forbindelse med stiftelsen og Sommerturneringen har det blitt sendt ut pressemeldinger. 14. 
april 2010 ble Taral Guldahl Seierstad intervjuet på Østlandssendingen om NSF og Scrabble. 

Samarbeid med Ordspill.no
Det har vært tette bånd mellom NSF og Ordspill.no, først og fremst gjennom at et stort flertall av 
NSFs medlemmer er aktive også på dette nettstedet. Et flertall av styremedlemmene i perioden 
har også sentrale posisjoner på Ordspill.no i form av å være spillverter/moderatorer. Aftenposten 
har som eier av Ordspill.no vært velvillig innstilt til å la oss bruke Ordspill.no som 
informasjonskanal for vår virksomhet. Samarbeidet har vært fruktbart og fortsetter 
forhåpentligvis i årene framover, om enn ikke så tett som nå i oppstartfasen.

Aktivitet andre steder i landet.
Aktivitetene har i perioden begrenset seg til Oslo. Det er ønskelig at det på sikt blir lagt til rette 
for aktivitet også andre steder i landet. Dette fordrer imidlertid at medlemmer i andre landsdeler 
er villige til å påta seg ansvar og oppgaver.


