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Forslag til nye medlemskapsformer og kontingent- og avgiftssatser for NBF 

Bridgetinget besluttet i 2010 å nedsette en arbeidsgruppe med sikte på å utrede spørsmålet om 
medlemskapsformer, herunder kontingentsatser, og konsekvenser av endringene i løpet av Bridgetingsperioden 
2010-2012. Arbeidsgruppen ble opprettet i mars måned i år, og kunne allerede på Kretsledermøtet 20. mai 
presentere et prinsippforslag til ny inntektsmodell for NBF.  
 
Forslaget innebærer at forbundets og kretsenes inntekter for framtiden vil bestå av en kombinasjon av 
medlemskontingenter og en ny spilleavgift knyttet til deltagelse i turneringer på klubb, krets- og forbundsnivå. 
 
Foreslått inntektsmodell vil da se slik ut: 
 

      Spilleavgifter knyttet til deltagelse i  

 Medlemskontingent       Inntekter         turneringer på klubb-, krets- og  

      forbundsnivå 
 
Med dette forslaget vil forbundets og kretsene inntekter i større grad være avhengig av hvordan alle nivåer i 
organisasjonen evner å tiltrekke seg deltagelse til det turneringstilbud de tilbyr. Forbund og kretser vil direkte 
kunne påvirke sine inntekter gjennom å øke aktiviteten og tilrettelegge turneringstilbudet for nye kategorier 
spillere, og således ikke være avhengig av klubbenes rekrutteringsarbeid alene.  
 
Så lenge inntektene i ny modell også vil genereres gjennom spilling på klubbkveldene, vil en slik inntektsmodell 
også eliminere problemet med underrapportering av medlemmer som vi jo dessverre vet er ganske utbredt i dag. 
 
Konkret er medlemskapskontingenten for enkeltpersoner foreslått redusert både for standardmedlemmer og 
juniormedlemmer, samt at det foreslås en ny medlemskategori – Introduksjonsmedlem – som ikke vil betinge 
innbetaling av medlemskapskontingent de første to årene. Ordningen med Kursmedlemskap vil bortfalle. 
 
Tilsvarende innebærer forslaget at ordningen med lisensavgifter og avgifter ved registrering av 
mesterskapspoeng vil bortfalle. Inntektene av disse ordningene foreslås innbakt i den nye spilleavgiften knyttet til 
deltagelse i turneringer. 
 
Med innføring av prinsippet med to inntektsparametre – kontingenter og serviceavgifter – vil disse kunne tilpasses 
organisasjonens ønsker og behov i årene som kommer. Satsene for kontingenter og serviceavgifter forutsettes 
harmonisert for å sikre at de samlete inntekter finansierer det aktivitetsnivå som Bridgetinget til enhver tid 
beslutter for organisasjonen som helhet. 
 
Arbeidsgruppen har også vært opptatt av at denne nye ordningen skal kunne administreres rasjonelt og effektivt. 
Forslaget forutsetter derfor også en del administrative endringer.  
 
For at forbundskontoret skal kunne fakturere spilleavgiften fra gjennomførte turneringer i klubber og kretser er det 
nødvendig at ansvarlige turneringsarrangører benytter samme turneringsadministrasjonsverktøy. Forslaget 
innebærer derfor innføring av Ruter i alle klubber og kretser.  
 
Arbeidsgruppen foreslår også at det innføres sanksjonsregler overfor klubber og medlemmer som ikke innfrir sine 

økonomiske forpliktelser, slik at forbundskontoret har et verktøy for å håndheve ordningen som forutsatt.  

 
Forslaget fikk gjennomgående en god mottakelse på Kretsledermøtet, selv om det naturligvis ble diskusjoner om 
deler av forslaget og størrelsen av kontingentsatsene og spilleavgiftene. Prinsippet med omlegging til to 
inntektsparametre var det imidlertid generell oppslutning om både på Kretsledermøtet og den senere 
presentasjonen for deltagerne på NBFs Organisasjonsdager.  
 
Forslaget vil nå bli sendt ut på en bred høring i organisasjonen. Med utgangspunkt i de tilbakemeldinger som vi får 
under høringen vil det bli utarbeidet et konkret forslag for behandling på Bridgetinget. Arbeidsgruppen har foreslått 
at den nye modellen innføres allerede fra 1.1.2012. Det forutsetter eventuelt behandling av innstillingen på et 
ekstraordinært Bridgeting i høst, og det sier seg selv at spørsmålet om innføringstidspunkt derfor vil være et 
sentralt punkt i høringsprosessen.  
 



For de som ønsker å se nærmere på enkelthetene i arbeidsgruppens forslag, er disse lagt ut på forbundets 
hjemmesider som en del av dokumentene fra NBFs Organisasjonsdager 2011. Vi anbefaler at alle interesserte setter 
seg inn i forslagene, og deltar i diskusjonene om hvordan denne viktige delen av vår virksomhet skal styres. 

 
Kretsledermøte og Organisasjonsdager 
Den 20. – 22. mai ble det avholdt Kretsledermøte etterfulgt av Organisasjonsdager. Kretsledermøtet gikk gjennom 
regnskapet for 2010, styret orienterte om aktuelle saker, og kretslederne tok også opp aktuelle saker de ønsket å 
kommentere eller bli informert om. Den viktigste saken denne gangen er forslagene til nye medlemskapsformer 
som er omtalt i egen sak i nyhetsbrevet. 
Resten av helgen var det Organisasjonsdager med 120 deltakere. Det var et spennende program denne gangen, med 
aktuelle temaer som klubbutvikling, klubbguideopplæring, opplæring i Ruter for å nevne noe. Oppsummert ble 
dette tre flotte dager som gir grunnlag for optimisme for bridgen framover.  
 
 

Utvalg for medlemskontakt 
Utvalg for Medlemskontakt har fokus på fire prosjekter som er beskrevet i Strategidokumentet Frisk Giv i NBF.  
 
Den store nyheten er at Kunnskapsministeren kom med en stortingsmelding om at det åpnes for valgfag i skolen. I 
og med at vi har jobbet en god del med planarbeid i forhold til bridge i skolen, var timingen for meldingen perfekt 
for oss. Vi har dokumentasjon god nok til å komme i dialog med departementet. Det har vært kontakt, og vi skal ha 
møte med departementet til høsten. 
 
Under organisasjonsdagene ble det utdannet 14 klubbguider. En klubbguide er en person som kan hjelpe klubben 
med å komme fra en NÅ-situasjon til en Ønsket-situasjon. Mange klubber sliter med dårlig rekruttering og liten 
aktivitet. Man har prøvd mange måter å øke aktiviteten på, til ingen nytte. Det kan være godt å få en nøytral 
person til å lede en slik utviklingsprosess. Utvikling er bra for alle klubber - også de som drives godt.  Dette er et 
gratis tilbud til alle klubber tilsluttet NBF. Ta kontakt med din krets for å høre om kretsen har en utdannet 
klubbguide i ditt område. 
 
I forkant av Bridgefestivalen arrangeres det Begynnerfestival, Nybegynnerkurs, og Bridgelærer-utdanning. Målet 
med Begynnerfestivalen er at ferske bridgespillere skal få utvikle seg som bridgespillere, og forhåpentligvis være 
bedre rustet til å spille i en klubb. Det vil bli temabasert opplæring, samt mye spillertrening. Det hele avsluttes 
med ei ”ordentlig” turnering (Begynnerfestival spesial) i Håkons Hall integrert i Bridgefestivalen. Nytt av året er at 
vi i tillegg til Begynnerfestivalen arrangerer nybegynnerkurs. Per Arne Flått og Marianne Harding vil bistå med sin 
kunnskap, så nybegynnerkurset er overlatt til de beste hender. Svein–Olai Høyland har ansvar for 
Bridgelærerutdanningen. Den vil foregå slik som tidligere år, men med tettere samarbeid med Begynnerfestivalen 
og Nybegynnerkurset. Da gjenstår det kun for krets/klubb å oppfordre medlemmer til å melde seg på.  
http://bridge.no/ 
 
 

Utvalg for internasjonal virksomhet 
Utvalget har fått ny leder, idet Virginia Chediak er oppnevnt som ny leder av Utvalg for Internasjonal virksomhet. 
Hun vil videreføre det arbeidet som er startet opp for å få Norge tilbake i toppen internasjonalt.  
 
Ny UK for damelandslaget er Allan Livgård. De øvrige UKene er Christian Vennerød for åpen klasse og Lars Eide for 
juniorklassene. 
 
Den 27.-29. mai ble Nordisk mesterskap arrangert. Norge vant åpen klasse og ble nr 2 i dameklassen. Dette er vi 
kjempefornøyd med og benytter anledningen til å gratulere spillerne med flott innsats.  
 
Samtidig med Nordisk mesterskap  ble det også avholdt møte i Nordisk Bridgeunion (NBU), som er et politisk og 
praktisk samarbeid mellom de seks nordiske landene. De viktigste sakene denne gangen var å revidere 
samarbeidsavtalen og sikre videre framdrift i arbeidet med BBO Nordic. Vi møtte også presidenten i det Europeiske 
Bridgeforbundet (EBL) og de to nordiske styremedlemmene i EBL, for å drøfte bridgepolitiske saker som f. eks. EBL 
sin organisasjon og rolle, sponsor, forholdet til IOC, informasjonsdeling, hjemmesider og nye sosiale medier.   

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Aasen 
For Styret i NBF 

http://bridge.no/

