
Årsmelding 2011, Norsk scrabbleforbund 
 

Generalforsamling 2010 ble avholdt 19. oktober i forbindelse med avvikling av NM, og referatet finnes på 
nettsidene våre. Denne årsmeldingen tar for seg perioden fra og med NM 2010 til og med NM 2011.  
  

Organisering: 

 
Styret har i perioden bestått av 6 personer. Siden styremedlemmene har bodd spredt, har vi stort sett 
hatt møter på nett. Vi har også kommunisert via e-post. Ved tre anledninger har vi hatt møter live der 
deler av styret har hatt anledning til å stille.  

Styrets sammensetning har vært som følger: Torill Johansen (president), Kirsti Næss (visepresident og 
mediakontakt), Taral G. Seierstad (økonomi, statistikker, internasjonale kontakter og nettsider), Frode 
Salomonsen, Stian Toft og Fredrik Pedersen (styremedlemmer). 

Språkkomiteen som ble nedsatt i forrige periode, har fortsatt sitt arbeid gjennom dette året og har 
innledet et samarbeid med ordbokredaksjonen i Kunnskapsforlaget. Komiteen har bestått av Kirsti Næss, 
Toril Opsahl, Taral G. Seierstad og Kirsti Vogt. 
  

Medlemmer: 

Medlemsavgiften har også i år vært 100 for voksne og 50 for unge under 18. Vi har valgt å la 
medlemsskapet vare et år fra innmeldingsdato i stedet for å følge kalenderåret.  

Medlemstall: 46 

 

Aktiviteter: 

Norgesmesterskap 

 
NM 2010 ble avholdt i Oslo og hadde 18 deltagere fra 5 fylker. 
Mesterskapet gikk over to dager. Den første dagen spilte alle deltagerne. Andre dag var det semifinaler 
og finale. De som ikke skulle spille denne dagen, kunne i stedet delta på duplikatscrabble og quiz, og i 
tillegg ble filmen Word Wars vist.  

Norgesmester 2010 ble Stian Toft. Nummer to ble Anlaug Frydenlund, og Kent B. Mikalsen ble nummer 
tre. 

I forbindelse med NM ble det også avholdt generalforsamling. 



 
NM 2011 ble avholdt i Oslo og hadde 13 deltagere fra 6 fylker.  
Denne gangen valgte vi å la alle spille alle runder, totalt 12 kamper på hver. Det var også publikum under 
deler av mesterskapet. 

Norgesmester 2011 ble Torill Johansen. Nummer to ble Kirsti Næss, og Erik Bjørseth ble nummer tre. 

 

Andre turneringer: 

Styret hadde som målsetting å arrangere en turnering i Trondheim og en i Bergen, i tillegg til turneringer 
i Oslo. Vi utvidet målsettingen underveis, da det i løpet av året kom ønsker om å avholde turneringer 
også andre steder. Noen av turneringene har hatt ganske lavt oppmøte, og et par av disse har vi valgt å 
gjennomføre med spillende dommer(e). Vi har arrangert følgende turneringer på norsk: 

Novemberturnering, 20.11.10 i Oslo. 10 deltagere 

Romjulsturnering, 30.12.10 i Oslo (duplikatscrabble), 8 deltagere 

Vårturnering i Oslo, 05.03.11, 6 deltagere 

Trondheimsturnering, 19.03.11, 10 deltagere 

Harstadturnering, 16.04.11, 6 deltagere 

Friluftsturnering på Nesodden, 02.07.11, 8 deltagere 

Bergensturnering, 07.08.11, 8 deltagere. Denne turneringen ble gjennomført som en del av Bergen 
spillfestival. I tillegg til den offisielle turneringen hadde vi åpen aktivitet på Torgalmenningen, bl.a. en 
turnering med 8 deltagere.  

Hedmarksturnering (skulle vært på Hamar, ble flyttet til Stange), 27.08.11, 6 deltagere 

 
Engelsk scrabble 
  
Dette har ikke vært noe stort satsningsområde for NSF. 2011 er imidlertid et VM-år, og vi besluttet at vi 
ønsket å sende en deltager til VM. Det ble derfor avholdt en turnering på engelsk med 8 deltagere og en 
egen kvalifiseringsturnering til VM med 6 deltagere. Kvalifiseringsturneringen gikk over tre runder, 
inkludert semifinale og finale, og ble vunnet av Anlaug Frydenlund, som dermed er Norges deltager under 
VM i Warsawa 12.–16. oktober. Tre styremedlemmer, samt noen andre interesserte, stiller som publikum. 
  
 

Ligaspill i Oslo-området 

 
Seks lag à tre personer har deltatt i ligaspill i Oslo-området. Enkelte av lagene har stilt med reserver, slik 
at ligaen totalt sett har engasjert 23 spillere. Vi har gjennom dette rekruttert spillere som ellers ikke har 
deltatt på turneringer. Vi anser dette som vellykket og har valgt å videreføre ligaspill høsten/vinteren 



2011/2012. På sikt er det ønskelig at dette også kan gjennomføres i andre deler av landet. 
 

Uformelle sammenkomster 

Gjennom året har det vært uformelle sammenkomster i Oslo, Bergen og Trondheim som medlemmer i 
NSF har tatt initiativ til. Her har det helt eller delvis blitt spilt etter NSF sitt turneringsreglement. 

 

Kommunikasjon og PR 

 

Medlemskontakt 

Vi har hatt kontakt med medlemmene pr. e-post. Mange av våre potensielle medlemmer er å finne på 
ordspill.no. Vi har derfor brukt forumet der aktivt for å kommunisere med scrabblespillere. I det siste har 
også mobilspillet Wordfued vært en kanal der vi har kommet i kontakt med scrabblespillere.  
 

Nettside 

 
Vi har ønsket å gjøre nettsidene mer leser- og brukervennlige og har derfor gått over til et annet 
publiseringsverktøy. Både form og innhold har blitt forbedret. Arbeidet med nettsidene er ikke gjort en 
gang for alle, og det vil bli jobbet med ytterligere forbedringer. Bl.a. er det planlagt å få til en 
forumsfunksjon. 
  

Facebookside 

 
Facebookgruppa vår har 72 medlemmer pr. 14. oktober 2011. Vi har brukt facebooksiden vår til å 
reklamere for arrangementer og også til å legge ut bilder fra disse. Facebooksiden har vært en kanal for 
å nå ut også til potensielle deltagere som ikke er medlemmer i NSF. 
 

Medieomtale: 

I forbindelse med NM 2010 var det forhåndsomtale i Dagsavisen og NRK radio, og i etterkant skrev 
Romerikes blad en artikkel om vinneren. Bergensavisen dekket Bergen spillfestival og skrev bl.a. om NSF. 
VM, som pågår i skrivende stund, har blitt dekket av Aftenposten og NRK Radio. 

 

Veien videre: 

På sikt ønsker vi at det blir arrangert turneringer over hele landet og at lokale krefter kan dra i gang og 
gjennomføre disse. Styret i scrabbleforbundet kan ha en veiledende/tilretteleggende rolle. Vi kan også 
stille med backup-dommer som er tilgjengelig på telefon. I vedtektene våre står det ingenting om 



lokallag. Det er imidlertid ikke noe i veien for at det dannes lokallag dersom noen ønsker det, så får vi 
heller komme tilbake med retningslinjer eller vedtektsendirnger om det skulle vise seg nødvendig. 
Vi har hatt god erfaring med å samarbeide med Bergen spillfestival. Disse erfaringene tilsier at man kan 
nå fram til andre mennesker ved å være til stede der folk naturlig samles. Dette kan være både på 
festivaler, samlingsplasser og kjøpesentre.  


