
Ny medlemskapsordning 

Bridgetinget vedtok i starten av juni å endre medlemskapsordningen i NBF, mer eller mindre i tråd 

med forslaget fra arbeidsgruppen som ble vedtatt nedsatt av Bridgetinget i 2010. Vedtaket trår i kraft 

ved årsskiftet 2012/13. 

 

NBF-kontingent 

Ingen medlemmer skal betale kontingent til forbundet mer enn én gang (pr. år), uavhengig av hvor 

mange klubber eller kretser man er medlem av. NBF-kontingenten innkreves via Hovedklubben til det 

enkelte medlem. 

 

Kretskontingent 

Ingen medlemmer skal betale kontingent til en krets mer enn én gang (pr. år), uavhengig av hvor 

mange klubber i kretsen man er medlem av. Hvis man velger å være medlem av klubber i flere 

kretser, må man betale kretskontingent til alle kretser man er medlem av. Det kreves inn 

kretskontingent via Hovedklubben til det enkelte medlem, samt fra klubber i andre kretser man er 

medlem av (idet en går ut fra at ingen er medlem i mer enn én klubb pr. krets utenfor der man hører 

hjemme). 

 

Standardmedlemmer 

Hovedendringen er at NBF-kontingenten for standardmedlemmer halveres fra kr 400 pr år til kr 200 

pr år. Samtidig innføres det en ny serviceavgift. For spilling i klubbene er denne avgiften på kr 10 pr 

spiller pr kveld. På denne måten går man over fra en ren medlemskontingent til en todelt avgift, hvor 

den ene delen er avhenging av det enkelte medlems aktivitet. 

I praksis vil dette bety at klubbene nøye må vurdere hvordan du skal møte denne omleggingen for å 

sikre en forsvarlig økonomisk drift av klubben.  

Ved å øke spilleavgiftene på klubbkveldene med kr 10 pr spiller pr kveld, vil klubben beholde sitt 

inntektsgrunnlag, hvis deltakerantallet på spillekveldene opprettholdes.  

Men også aktiviteter med sikte på å øke spillerdeltagelsen, utvidelse av antall klubbkvelder, 

rekrutteringsaktiviteter eller reduksjon av premiebudsjettet, kan være aktuelle virkemidler for å sikre 

driften av klubben økonomisk.  

Ta gjerne kontakt med forbundskontoret for å få praktiske råd og vink til hvordan man best kan 

forholde seg til denne omleggingen. Forhør dere gjerne også med andre klubber dere forventer er i 

tilsvarende situasjon som dere selv, hvordan de har valgt å løse nye kontingent- og avgiftssatser. 

  

Junior- og K-medlemmer 



 

Juniorkontingenten senkes samtidig til kr 100 (fra kr 150). 

K-medlemsskapet erstattes av introduskjonsmedlemskap (I-medlemskap). I-medlemskapet er toårig, 

og kontinentsatsen er kr 100 pr år. 

 

Lisens 

Lisensordningen reduseres kraftig.  

 Enkeltlisens fjernes 

 Årslisens forblir obligatorisk i følgende turneringer: 

o SM 1.-2. divisjon 

o Finalen i NM for klubblag 

o NM par 

 For øvrig er det ikke noe krav om lisens. 

 Junior- og I-medlemmer er helt fritatt for lisens.  

 

Kretsturneringer 

Kretsene beslutter selv hvilken serviceavgift som skal gjelde i kretsturneringer i kretsens regi, og i 

turneringer med kretspoeng som klubbenene arrangerer. Anbefalt serviceavgiften er kr 25. 

I lagturneringer med lange kamper (én kamp pr dag), betaler man serviceavgift hver spilledag. Dette 

er aktuelt i KM lag i en del kretser, samt i Bergensmesterskapet for lag. For øvrig betaler man 

serviceavgift pr turnering, uavhengig av om det er turnering over én eller flere dager. 

Kretsene kan beslutte å avvike fra disse normative reglene, hvis det er hensiktsmessig. Spesielt vil det 

være aktuelt for sommerbridgeturneringer med kretspoeng. 

Forbundsturneringer 

I turneringer med forbundspoeng bortfaller FP-avgiften. Den er i dag kr 35 i to- og kr 25 i 

éndagsturneringer (kr 20 og kr 15 i lavere puljer). Denne erstattes av en serviceavgift på kr 50 pr 

spiller pr turnering, uavhengig av pulje og antall dager turneringen går over. 

Innkreving av medlemskontingent og årslisens 

Innkrevingen foretas på samme måte som i dag; via klubbene. 

 

Innkreving av serviceavgift 

For alle klubber som bruker Ruter, og rapporterer sine turneringer, foretas innkrevingen av 

serviceavgift på bakgrunn av mottatte Ruterrapporter (det er samme rapport som gir grunnlag for 

registrering av mesterpoeng). 



Klubber/arrangører som ikke bruker Ruter må sende inn fullstendige resultatlister pr 

spillekveld/turnering som grunnlag for fakturering av serviceavgift. I rapporten skal også deltagernes 

medlemsnummer være oppgitt. Rapportene vil også være grunnlag for innmelding av mesterpoeng. 

Det vil ikke være alternative måter å tildele mesterpoeng til spillerne på fra 2013. 

Klubber som ikke rapporterer på noen måte, vil kunne bli fakturert for seks bord pr spillekveld; kr 

240. For sommerbridge for ti bord; kr 400. Bridgetinget vedtok å vente med å sette i gang denne 

ordningen etter å ha erfart hvordan klubbene forholder seg til resultatrapporteringen. 


