
Forslag til nye medlemskapsformer og kontingent- og avgiftssatser i NBF Side 1 
 

Forslag til nye medlemskapsformer, kontingent- og avgifter for NBF 

 

Arbeidsgruppen har utarbeidet et forslag til nye medlemskapsformer og kontingent- og avgiftssatser som 

sikter mot 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. 

 

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. Problemet med 

underrapportering av medlemmer vil også være eliminert ved at inntekter i nytt system også vil genereres 

gjennom spilling på klubbkveldene og ikke bare gjennom medlemskontingent. 

 

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 – heretter kalt serviceavgift. 

 

Medlemskapskontingenten for enkeltpersoner foreslås redusert både for standardmedlemmer og 

juniormedlemmer, samt at det foreslås to nye medlemskategorier – Rekruttmedlemskap og 

Bedriftsmedlemskap. 

 

Rekruttmedlemskap er tenkt å erstatte nåværende ordning med Kursmedlemskap, samt være et tilbud til 

bridgespillere som ikke tidligere har deltatt i organisert bridge i NBF-regi gjennom klubb- og kretsspilling. 

Rekruttmedlemskap vil betinge redusert medlemskapskontingent til forbundet de første to årene.  

 

Bedriftsmedlemskap er tenkt å være et tilbud til bedrifter som ønsker å støtte den organiserte bridgen i 

Norge. Medlemskapskontingenten vil variere i størrelse avhengig av hvilken tilbudspakke bedriften ønsker 

for sine ansatte. 

 

 

Forslaget til nye medlemskapsformer/kontingenter til forbundet er som følger: 

 

Medlemsformer  Kontingentsatser     
 
Klubbmedlemskap:  kr 1.000,00 pr. klubb (kr.1.000,- i 2012) 
 
Standard medlemskap:  kr 200,00 pr. spiller   (kr.400,- i 2012) 
 
Juniormedlemskap  kr 100,00 pr. spiller  (kr.150,- i 2012) 
 
Rekruttmedlem (2 år)  kr 100,00 pr. spiller  (kr.150,- i 2012) 
 
Bedriftsmedlemskap  kr 3.000,- til kr.30.000,- pr. Bedrift avhengig av tilbud 
 
 
 

Lisensavgift for deltagelse i turneringer med forbundspoeng 

 

Bortfaller  (kr.500,- til 250,- i dag) 
 

 

Avgifter på mesterskapspoengordningen  

 

Bortfaller  
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Serviceavgifter til forbundet for deltagelse i turneringer: 

 

Turneringer med tildeling av klubbpoeng  kr.10,- pr spiller  

 

Turneringer med tildeling av kretspoeng   kr.2,50- pr spiller 

 

Turneringer med tildeling av forbundspoeng  kr.100,- pr spiller  

 

 

 

 

Anbefalte satser for medlemskapskontingenter og serviceavgifter til kretsene er som følger: 

 

Enkelte kretser har et relativt høyt aktivitetsnivå der samvirke mellom krets og klubber er betydelig. 

Andre kretser fungerer mer som et administrasjonsledd mellom forbund og klubbene. Behovet for 

inntekter til de forskjellige kretser vil derfor variere relativt mye.  

 

Vi finner derfor at det ikke vil være riktig å gjøre kretsene avhengig av faste satser i kontingent og 

serviceavgifter som besluttes på Bridgetinget, men la det være opp til kretsene selv å fastlegge 

hvilke satser de er avhengige av for å sikre at inntektene tilsvarer det aktivitetsnivå kretsen ønsker å 

tilby.  

 

Basert på en kalkyle av gjennomsnittsinntektene for kretsene vil vi anbefale at kretsene praktiserer 

følgende kontingent og avgiftsatser for å opprettholde nåværende inntektsnivå. men vi understreker 

at kretsene selv må vurdere hvilke satser de skal praktisere med utgangspunkt i eget aktivitetsnivå:   

 

 

Medlemsformer  Anbefalte Kontingentsatser     
 

Klubbmedlemskap:   min kr 300,- pr. klubb  
Standard medlem:   kr 0,00  pr. medlem  
Juniormedlem:   kr 0,00  pr. medlem  
Introduksjonsmedlem (2 år)   kr 0,00  pr. medlem  
Bedriftsmedlemskap   kr 0,00  pr. Bedrift/medlem 
 
 
Serviceavgifter: 

 

Turneringer med tildeling av klubbpoeng  kr. 0,- pr spiller  

 

Turneringer med tildeling av kretspoeng   min kr 25,00 pr. spiller  
 

 

 

Kalkulerte inntekter til forbund ved innføring av foreslått inntektsmodell 

 

Med utgangpunkt i NBFs medlemsregister pr. november 2011 ville kalkulerte inntekter til forbund i 

2012 med ny inntektsmodell utgjøre: 

 

  kr.4.758,000,- 

 

Forbundets budsjetterte inntekter gjennom kontingenter, lisenser og mesterpoengsordningen for 

2012 er:  

 

  kr. 5.410.000,- 
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Praktiske tilpasninger ved innføring av nye medlemskaps- og kontingentformer. 

 

1) Fastsettelse av kontingentsatser og serviceavgift til forbundet 

 

Bridgetinget fastsetter satser til kontingenter og serviceavgifter etter forslag fra styret  

 

 

2) Fastsettelse av kontingentsatser og serviceavgift til kretsene 

 

Kontingentsatser og serviceavgifter til kretsen fastsettes på Kretstinget etter forslag fra kretsstyret 

basert på det aktivitetsnivå kretsen og klubbene finner tilfredsstillende 

 

 

3) Innkreving av medlemskontingenter for klubber og medlemmer: 

 

Forbundskontoret fakturer klubbene i løpet av januar måned for klubb- og medlemskontingenten til 

forbundet ut fra registrerte medlemmer pr. 31.12. 

 

Klubbene innkrever selv en samlet kontingent (klubb, forbund og evt. kretskontingent) fra det enkelte 

medlem etter den praksis klubben selv beslutter.  

 

De klubber som ønsker det kan be om at Forbundskontoret sender ut giroblankett sammen med 

utgivelsen av Norsk Bridge i november/desember basert på det sentrale medlemsregisteret og de 

satser for kontingent som klubben praktiserer. Klubben må selv etablere nødvendige purrings- og 

oppfølgingsrutiner i denne forbindelse. 

 

For nye klubbspillere som er ikke er tidligere er registrert i forbundets medlemsregister, vil klubben 

automatisk få krav om forbundskontingent etter at de har deltatt i 3 turneringer i klubbens regi. 

 

Tilsvarende vil klubben få krav om forbundskontingent for personer som klubben selv melder inn 

som medlemmer gjennom Klubbadministrasjonssystemet. 

 

Klubben innkrever selv samlet kontingent (klubb, forbund og evt. kretskontingent) fra medlemmene i 

henhold til den policy klubb- og krets praktiserer.  

 

 

 

 

4) Innkreving av serviceavgift for klubb-, krets- og forbundsturneringer 

 

Ansvarlig turneringsadministrator faktureres av Forbundskontoret sentralt med utgangspunkt i 

turneringsresultatene som ansvarlige turneringsarrangører legger inn i Ruter.  

 

For turneringsarrangører som ikke benytter Ruter faktureres serviceavgift i henhold til innsendte 

fullstendige resultatlister der spillernummer er oppgitt fra turneringsarrangør. Ansvarlig 

turneringsarrangør faktureres for kr. 100,- pr. turnering som et bidrag til dekning av det merarbeid 

forbundskontoret påføres. 

 

Klubber som ikke benytter Ruter eller unnlater å sende inn fullstendige resultatlister faktureres etter 

faste satser: 

 

Ukentlige Klubbturneringer  kr.   120,- tilsvarende 6 bord 

Sommerbridgeturneringer  kr.   200,- tilsvarende 10 bord 

 



Forslag til nye medlemskapsformer og kontingent- og avgiftssatser i NBF Side 4 
 

5) Sanksjoner overfor klubber som ikke betaler fakturerte medlemskontingenter eller serviceavgift 

 

I tilfelle at det skulle forekomme at klubber ikke betaler fakturert serviceavgift eller 

medlemskontingenter, vil klubben etter tredje gangs purring bli rapportert til forbundsstyret med 

forslag om eksklusjon fra NBF. 

 

Ikke betalte avgifter og/eller kontingenter vil bli søkt inndekket gjennom oversendelse av krav til det 

inkassobyrå forbundet velger å samarbeide med. 

 

 

 

6) Innmelding av mesterpoeng 

 

Foretas sentralt av Forbundskontoret med utgangspunkt i turneringsresultatene som ansvarlige 

turneringsarrangører legger inn i Ruter. Turneringsarrangør faktureres ikke for kostnader i 

forbindelse med registrering av mesterpoeng. 

 

For turneringsarrangører som ikke benytter Ruter innmeldes mesterpoeng i henhold til fullstendige 

resultatlister der spillernummer er oppgitt fra turneringsarrangør.  

 

Ansvarlig turneringsarrangør faktureres for kr. 100,- pr. turnering som et bidrag til dekning av det 

merarbeid forbundskontoret påføres. 

 

 

 

7) Innmelding av medlemskap i NBF i forbindelse med en ny spillers deltagelse i turneringer 

 

Så lenge det forutsettes at serviceavgiftene skal faktureres med utgangspunkt i turnerings-

resultatene i Ruter, er det en forutsetning at alle spillere har tildelt et medlemskapsnummer ved 

oppstart av en turnering.  

 

Rekvirering av nytt medlemsnummer vil utvirke at spilleren automatisk blir registrert som 

Introduksjonsmedlem i NBF, og få de samme plikter og rettigheter som øvrige medlemskategorier. 

 

 

 

 

8) Definisjon av klubbtilhørighet for innmeldte medlemmer i NBF 

 

Når en spiller har deltatt på 3 turneringer der en klubb er ansvarlig turneringsarrangør, vil spilleren 

automatisk bli definert som medlem av klubben. En spiller kan således oppnå klubbtilhørighet til flere 

klubber avhengig av turneringsdeltagelse. Klubbtilhørighet består inntil medlemmet aktivt meldes ut 

av klubben gjennom Klubbadministrasjonssystemet.  

 

Medlemskontingent til Forbundet innkreves pr. spiller – ikke pr. klubbtilhørighet. 

 

Klubber kan gjennom Klubbadministrasjonssystemet selv registrere medlemmer i NBF, hvis det er 

ønskelig. Medlemmet vil i så fall få klubbtilhørighet til den klubben som har foretatt registreringen.  

 

En klubb kan velge å avvise innmelding av medlemskap for personer som ikke har til hensikt å delta 

som spiller i klubbens turneringstilbud. 
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9) Representasjonsrett for medlemmer som har klubbtilhørighet til flere klubber 

 
For å delta i turneringer som arrangeres av et organisasjonsledd i NBF gjelder følgende regler:  

 
En spiller må være innmeldt i NBFs medlemskapsregister for inneværende år 
 
Enkelte turneringer har spesielle krav til medlemskap for å kunne delta: 

 I NM Klubber Lag må man være medlem i den klubben man representerer. For finalen 
må man ha vært medlem fra årsskiftet dersom man ikke har spilt to runder.  
 

 I NM Par semifinale må man være medlem i en klubb i kretsen ved årsskiftet.  
UTV kan dispensere for 1.1-regelen dersom den blir urimelig.  

 
 I SM Lag må man være medlem i en klubb tilhørende den krets man representerer for å 

delta. 

 

  For andre turneringer inkl. kretsenes turneringer gjelder de samme prinsippene. For 

turneringer som arrangeres av kretsene, kan kretsene vedta andre regler. 

 

Gjeldende regler for representasjonsrett foreslås opprettholt i forslaget til nye medlemskapsformer. 

 

 

 

10) Innføring av en ordning som muliggjør at klubber/kretser kan søke om økonomisk kompensasjon 

 

Vi vil anbefale at det innføres en ordning som muliggjør at klubber/kretser kan søke om økonomisk 

kompensasjon fra forbundet, hvis det er forhold som tilsier at klubb eller krets kommer spesielt 

ugunstig ut økonomisk ved innføring av ny inntektsmodell. 

 

 

 

Nødvendige endringer av Vedtekter for Norsk Bridgeforbund 

 

Forutsatt at forslaget får tilslutning på Bridgetinget vil det også nødvendiggjøre endringer av NBFs vedtekter. 

 

Aktuelle paragrafer som vil kunne bli berørt er: 

 

§ 2-3 Kontingenter og avgifter 

§ 10-2 Medlemskap og kontingent  

§ 12-3 - Handlinger/unnlatelser som kan medføre forføyning 

Forslag til vedtaksendringer vil bli fremmet som egen sak på Bridgetinget under forutsetning av at forslaget til 

nye medlemskategorier, kontingenter og avgifter helt eller delvis blir besluttet. 

 

 

Tidspunkt for gjennomføring av nytt forslag til medlemskategorier, kontingent og avgiftsatser i NBF 

 

Forutsatt at Bridgetinget gir sin tilslutning til dette forslaget til ny inntektsmodell og medlemskategorier, vil vi 

anbefale at endringene innføres fra 1.1.2013. 


