
Årsmelding 2011 / 2012, Norsk scrabbleforbund 
 
Gjelder for perioden medio oktober 2011 til medio oktober 2012 
 
Sammendrag:  
 
Det har i perioden vært en merkbar økt interesse for Scrabble, mye takket være Wordfeud-farsotten fra 
2011. Vi har fått flere medlemmer, større aktivitet og har blitt møtt med stor interesse fra media og andre. 
 
Organisering: 
 
Styret har i perioden bestått av: 
 
Torill Johansen – president 
Kirsti Næss – visepresident  
Anlaug Frydenlund – styremedlem 
Taral Guldahl Seierstad – styremedlem 
Nina Tangvik – styremedlem 
 
Det har vært avholdt styremøte ca. en gang pr. måned. 
 
Språkkomiteen har som tidligere bestått av Kirsti Næss, Toril Opsahl, Taral G. Seierstad og Kirsti Vogt. 
Se eget punkt om ny ordliste. 
 
Vi har knyttet til oss lokale kontaktpersoner flere steder i landet: Ruth Larsen i Bergen, Stian Toft og 
Signe Heggset i Trondheim og Tore Gullholm i Harstad. Disse har fungert som lokale igangsettere. 
 
Medlemmer: 
 
103 medlemmer har betalt medlemskontingent i perioden. 
74 har betalt ordinært medlemskap kr.100,- 
3 har betalt 200,- (for året før/året etter i tillegg til i år) 
23 har betalt 50,- gjennom innmelding via Kaffeklubben 
3 har betalt 50,- barne-/student-pris 
I tillegg til disse er det en del som har meldt seg inn uten å betale, og det er også noen få som har spilt 
ligakamper uten å betale kontingent.  
Vi har også en del tidligere medlemmer som står på e-postlista vår. Til sammen består den av nærmere 
250 navn. Alle landets fylker, samt utlandet er representert her. Vi har en relativt jevn fordeling når det 
gjelder kjønn.  
 
 



Aktiviteter: 
 
VM-deltagelse: 
 
Høsten 2011 deltok Norge for første gang i VM i Scrabble. En hel delegasjon dro til Warsawa for å heie 
på Norges deltager, Anlaug Frydenlund. Hun gjorde en flott innsats og endte på 103. plass. 
 
Turneringer: 
 
 
Samlet oversikt 

over 
turneringene 

    

Sted 
Antall 

turneringer 
denne perioden 

Antall 
turneringer 

forrige 
periode 

Antall deltagere 
denne perioden 

Antall deltagere 
forrige periode 

NM, Oslo 1 1 34 13 
Oslo (vanlige 
turneringer) 8 2 87 16 

Kaffeklubben 
(Oslo) 7 0 118 0 

Engelsk (Oslo), 
Kaffeklubb-
modell i år 

1 2 10 14 

Duplikatscrabble, 
Oslo  1  8 

Nesodden 1 1 10 8 
Bergen 3 1 29 8 
Trondheim 2 1 15 10 
Harstad 1 1 5 6 
Hedemarken  1  6 
Sum  23 11 308 83 
 
 
85 forskjellige personer har deltatt på årets 23 turneringer. 
 
Før årets generalforsamling vil det bli avholdt ytterligere fire turneringer, to i Oslo (hvorav en kaffeklubb), 
en i Trondheim (etter Kaffeklubben-modell) og en liten engelsk ettermiddagsturnering. 
 
 

Ligaspill    
 Antall lag Antall deltagere Vinner 
Osloligaen II 5 19 Brikkemajorene 
Osloligaen III 8  39 Gompelandslaget 
Trondheimsligaen 4  12 (ikke avsluttet) 
Bergensligaen 5  15 (nettopp begynt) 
 



Norgesmesterskap 
 
Årets NM gikk over to dager og ble avholdt i Oslo. Stian Toft tok gull, Eskil Åsmul sølv og Kent Børre 
Mikalsen bronse. Hele 34 spillere deltok og det ble spilt 13 runder. Vi prøvde et nytt turneringsoppsett 
med gruppespill, utarbeidet av Taral G. Seierstad. Meningen var at alle skulle spille alle runder, og dette 
ble gjennomført med få unntak. I tillegg til selve NM, var det en oppvarmingskveld fredag med 20 
deltagere og planlagt felles middag lørdag kveld med ca 30 deltagere. Årets NM må betegnes som en 
suksess.  
 
«Norge rundt» 
 
Oslo-området 
 
Organisert scrabblespilling er fortsatt mest utbredt i hovedstaden. Turneringstilbudet er nå Kaffeklubben 
en mandagskveld i måneden, i tillegg til i underkant av en vanlig turnering på måned, enten på en lørdag 
eller søndag. Kaffeklubben er et nytt konsept som ble startet av Eskil Åsmul. Konseptet adskiller seg fra 
andre turneringer ved at det er divisjoner og tillatt med visse hjelpemidler i de nederste divisjonene. Dette 
har vært en viktig rekrutteringsarena, og turneringene har utpekt seg ved å være bedre besøkt enn de 
øvrige turneringene. Målgruppa har primært vært Wordfeud-spillere som er aktive i Wordfeud League of 
Honour, men også andre har deltatt.  
Det er sannsynlig at det er et stort potensiale for videre rekruttering, siden Oslo-området er tett befolket. 
Det er samtidig mange andre tilbud vi må konkurrere med. Når det gjelder ligaspill, ble Osloligaen III 
nylig avsluttet. Osloligaen IV starter i løpet av november 2012. Vi vurderer å dele opp i to avdelinger, 
dersom det fortsatt er mange lag som ønsker å delta.  
 
Bergen 
 
Det ble avholdt en turnering i Bergen i april i lokalene til Bergens Tidende. Under Bergen spillfestival i 
august, ble Scrabble synliggjort på Torgalmenningen med spill på stort brett den første fredagen og 
lørdagen. Det ble delt ut løpesedler og reklamert for videre aktiviteter. Lørdag ble det avholdt en uformell 
og uranket turnering i rekrutteringsøyemed. Søndag ble det avholdt en ranket turnering på Nordnes 
Bydelshus. Lørdagen etter ble det avholdt en ranket turnering på Torgalmenningen. Før, under og etter 
spillfestivalen ble det etablert et nettverk av Scrabble-spillere i Bergen, og de møtes nå hver eneste uke for 
å spille Scrabble. Det har også blitt etablert ligaspill i Bergen, og fem lag har meldt seg på. Foreløpig 
knyttes ligaspillet opp mot de uformelle spillkveldene.  
 
Trondheim 
 
Det har vært avholdt to turneringer i Trondheim i perioden, og en til er planlagt i disse dager.  I vår startet 
det opp ligaspill i Trondheim, men det kan virke som om det er flere av lagene som har problemer med å 
fullføre. Det er i skrivende stund uvisst hva som skjer videre med dette.  
 
Harstad 
 
I Harstad har det vært avholdt en turnering i perioden, en til er planlagt i høst. Det er også ønskelig å få til 
en turnering til sommeren.  
 
Stavanger 
 
I Stavanger har det vært et par Srabble-treff det siste halvåret, og det har også blitt ytret ønske om 
turneringer der. Dette har foreløpig ikke blitt fastsatt. 



 
Resten av landet 
 
I e-post har medlemmene i NSF blitt bedt om å ta kontakt dersom de ønsker bistand til å avholde turnering 
der de bor. Foreløpig har det ikke kommet i stand noen konkrete avtaler om dette, utover det som er nevnt 
over. Forhåpentligvis vil det bli avholdt turneringer enda flere steder i løpet av 2013.  
 
 
Ordliste 
 
Ny ordliste er en av årets store begivenheter. Språkkomiteen har koordinert arbeidet med utarbeidelse av 
NSF-ordlisten. Denne er nå tatt i bruk i Wordfeud og Ordspill, i tillegg til at den brukes på live-turneringer 
som et supplement til Tanums. Det jobbes fortsatt på dugnadsbasis med forbedringer og utvidelse. Selv 
om det gjenstår mye arbeid før ordlista er perfekt, er det et stort framskritt at man kan bruke samme 
ordliste både på Ordspill og i Wordfeud, og at forskjellene mellom hvilke ord som godkjennes i live-
Scrabble og de digitale variantene er blitt betydelig mindre. 
 
 
Sponsorer 
 
Under VM i Warsawa kom vi i kontakt med NASPA (Det nordamerikanske scrabbleforbundet). Resultatet 
av dette er at vi har blitt sponset med 20 profesjonelle Scrabble-brett med tilhørende engelske brikker og 
brikkeholdere.  
 
Norstar har sponset oss med premier som spill, krus og t-skjorter, samt penner til bruk på turneringene. 
 
Kunnskapsforlaget har donert bøker til premier. 
 
Zinzino sponset NM med kaffe. 
 
 
Øvrige samarbeidspartnere 
 
Ordspill Ordspill-forumet der blir benyttet som kanal for informasjon om turneringer. Ordspill har også 
vært en viktig samarbeidspartner i utarbeidelse av ny ordliste. 
 
Wordfeud Vi hadde et møte med Wordfeud-grunnlegger Håkon Bertheussen. Resultatet ble en mindre 
oppdatering av ordlista i mars, samt at Wordfeud tok i bruk NSF-ordlisten i juli. Han har også fått 
oversendt tips samlet inn i forumet til Wordfeud Leage of Honour.  
Når det gjelder lokaler til turneringer og/eller oppbevaring av utstyr, har vi fått til gode avtaler med  
Bridgesenter Vest, Asylet og Kristiania i Oslo, Comfort Hotel Park i Trondheim og Bergens Tidende 
i Bergen. Vi er også glade for å ha blitt et fast innslag på Bergen spillfestival 
 
 
 
 



Kommunikasjon og PR 
 
Nærmere 250 personer står på NSF’s e-postliste. Informasjon til medlemmene har blitt sendt ut ca 
annenhver måned. 
 
Facebookgruppa vår har 212 medlemmer, mot 72 på samme tid i fjor. 
 
NSF er nå også på Twitter. 
 
Nettsidene har blitt redigert av Kirsti Vogt.  Til tross for at vi ikke har fått i gang forumsfunksjonen, har 
det kommet over 400 kommentarer til innleggene. Det er særlig ordlista som engasjerer. 
 
Medieomtale 
Det har vært så mange innslag i radio, TV, aviser og nettaviser det siste året, at vi faktisk ikke har helt 
oversikten. Foruten generell omtale av Scrabble og NSF, har temaene vært VM-deltagelse, Wordfeud, 
Wordfeud Leage of Honour, at det har vært utsolgt for Scrabble, den nye ordlista og NM. I tillegg til 
representanter fra styret, har flere andre medlemmer vært behjelpelige med å stille opp ved behov. 

 
Utfordringer framover 
Som nevnt over er det ønskelig med aktivitet også andre steder i landet.  Lokale ildsjeler er kanskje det 
som skal til? 
Enkelte har etterspurt turneringer på nynorsk. Wordfeud har begynt å tilby et nynorsk alternativ. Foreløpig 
kan det virke som om ordlista som brukes der ikke har god nok kvalitet til å brukes i turneringer. NSF har 
blitt forespurt om å være behjelpelige med å forbedre ordlista, men dette er pr. i dag ikke noe vi kan påta 
oss. 

	  


