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Økonomisk tilskudd   fra  Salten Bridgekrets og 

Bridgeforbundet. 

 

Utdanning  -  Kurs  --  Aktiviteter 

- Aktiviteter der minst 5  juniorer deltar  - Frifondsmidlene – NBF 
- Autorisasjonskurs Turneringsledere  - Salten Bridgekrets    - 

Autorisasjonskurs Bridgelærere   - Salten Bridgekrets / NBF 
- Kurs for nybegynnere    - Salten Bridgekrets 
- Kurs for videregående    - Salten bridgekrets 
- Oppfriskingkurs    - Salten bridgekrets 

Frifondsmidlene averteres i mars måned hvert åt  -  Se Regler – NBF 

Støttemidler fra Salten Bridgekrets avsettes i budsjettet hvert år og behandles samlet i februar. 
Søknadsfrist 31. januar. Se egne regler. 

Det fins ingen tilskudd til lærerlønninger,. Beløpsgrense for å oppgi lønnsutgifter er for frivillige 
organisasjoner  kr. 4000,-   Se regler. 

Deltagelse i turneringer 

Seriemesterskapene .                                                                                                            

Salten Bridgekrets dekker startavgifter større enn startavgift 4 divisjon. Se regler.                           
NBF gir reisestøtte alle klasser og divisjoner.              
NM Par             

Salten bridgekrets betaler startavgift finale  ( Kr 4 000,- pr par ) for for kvalifiserte par.      
NBF gir reisestøtte til finalen. 

NM Klubblag – Reisestøtte fra NBF fra og med første runde 

Reisereglementet finnes   på  bridge.no  -    turneringsweb  -  reglementer.     
Skjema reiseregning finnes på  bridge.no  -  Nedlastinger ( OBS eget skjema lagkamper ) 

Norsk Tipping  -  Grasrotandelen 

Se regler for hvordan en Registrerer seg   i   Brønnøysundregistrene, får organisasjonsnummer og  
kommer i frivillighetsregisteret. 

Spillere kan så reservere at klubben får  5 % av   av  det spilleren  har tippet for.          
Se regler. 

 

Lykke til 



Frifondsmidlene 2010.  

Hadde din klubb minst 5 medlemmer under fylte 26 år pr 31. desember 2008 ? 

I så fall er klubben kvalifisert til å søke Frifondsmidlene i år. Nedenfor finner du mer 
informasjon og NBF nå ha en kortfattet søknad fra klubben senest 8. april. 

I flere år har NBF søkt og mottatt tilskuddsmidler fra fondet til barne og ungdomsarbeid. 
Frifond  er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske 
rammebetingelsene for å aktivere frivillige  organisasjoner – knyttet til ungdomsarbeid. 

NBF vil sende samlet søknad på vegne av kvalifiserte klubber også i 2010  og kriteriet er; 
Klubber som hadde 5  eller flere betalende medlemmer under fylte 25 år pr. 31. desember 
2008. 

Nytt av året er at klubbene må sende oss en søknad. Vi ber derfor  kretsene sørge for at 
kvalifiserte klubber i kretsen, sender oss en kortfattet søknad snarest og senest 8. april.  

Klubbene kan søke om midler til prosjekter, aktivitets eller generell støtte til barne og 
ungdomsarbeid. Kortfattet søknad er tilstrekkelig. 

NBF fordeler midlene likt mellom klubbene og midlene overføres normalt i løpet av 
september. 

NBF har et ansvar ovenfor Frifond og klubber som mottar støtte skal innen utgangen av 
november sende NBF en kortfattet rapport om hvordan midlene er anvendt. 

I fjor var det klubber som misligholdt rapporteringsplikten og styret har besluttet at disse 
klubbene ikke kommer i betraktning i år. 

 

 

Lønnsutgifter – Frivillige 
organisasjoner – Nye beløpsgrenser. 

Beløpsgrensen for lønnsoppgaveplikt for frivillige organisasjoner er hevet fra kr 2 000,00  til                

kr 4 000,00 fra og med inntektsåret 2008 – ref. skattelovens  § 2 – 32 første ledd. 

Fritaket innebærer at klubber , kretser m. fl. Er fritatt for plikten til å sende inn lønnsoppgave når 

samlet utbetaling til en person i løpet av inntektsåret ikke overstiger kr. 4 000,00 



Norsk Tipping – Grasrotandelen. 

 

Hva er Grasrotandelen ? 

Siden 1.  mars  2009  har Norsk Tipping sine spillere hatt mulighet til å bestemme selv hvilke 
lag eller  forening som  skal få 5 % av sin spillerinnsats. 

Dette koster ikke giveren noen ting, for det er 5 % av det spilleren allerede har tippet for. 
      Har en mange  givere eller storspillere som givere kan det etter hvert bli betydelige 
beløp til mottakeren. 

Kun en av fire spillere har knyttet seg til Grasrotandelen til nå. Dette betyr at det er opp mot            
200 millioner kroner i potensielle grasrotmidler i år. 

Tilbakevirkende kraft. 

Det er mye å hente på å registrere klubben og koble seg til givere fra nyttår. Les mer om dette 
på Idrettsforbundets nettsider 

Hvordan blir vi mottakere av Grasrotandelen. 

Det er 3 ting som må gjøres; 

1) Dersom dere ikke er registrert i Brønnøysundregistrene og fått 
organisasjonsnummer, må klubben registreres. 

2) Når klubben er  registrert  kan en registrere seg i Frivillighetsregistret. Klubben må 
være registrert innen 10. desember for å motta midler året etter. 

3) Få klubbens medlemmer og andre til å velge klubben som mottaker av 
Grasrotandelen sin. Dette gjøres enkelt ved å sende en SMS med 
GRASROTANDELEN , Klubbens organisasjonsnummer 2020 (Tjenesten er 
gratis) men kan også gjøres enkelt hos enhver tippekommisjonær. 
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Årsmøtesak. 

Kursstøtte 

1.  Det avsettes et beløp til kursstøtte i budsjettet hvert år 
 

2.  Søknadsfrist for å få kursstøtte er 31.1 hvert år. 
 

3.  Klubbene forskutterer kursstøtte for  sine  medlemmer ,     
og søker om støtten. 
 

4. Klubbene kan søke på; 
- Støtte til turneringsledere som har vært på 

autorisasjonskurs. 
- Støtte til bridgelærere som har gått autorisasjonskurs. 
- Støtte til Nybegynnerkurs 
- Støtte til kurs for viderekommende 
- Støtte til oppfriskningskurs. 

Autorisasjonskurs vil bli prioritert. Støtte til å avholde 
kurs vil bli gitt pr. deltager. 

5. Alle søknader behandles samlet i februar hvert år. 
 

6. Klubbene bør holde Kretsstyret orientert om planlagte 
aktiviteter, slik at  dette kan tas med når budsjett settes 
opp i mars hvert år. 
 

7. I år med liten aktivitet kan  kretsstyret  fritt overføre deler 
av budsjettert  beløp til neste års budsjett. 
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Klubbkvelder/klubbturneringer: 7 4 11 2

Info om terminliste 5,3    5,0 5,5 6

Organisering av klubbkvelder 4,9    4,8 5,8 6

Spillelokale 5,0    4,5 5,8 6

Støy i lokalet 2,7    2,3 5,4 6

Spisepause/ lengde på denne 3,6    4,5 5,5 6

Unødvendig vandring mellom bordene 3,0    2,8 5,5 5,5

Alle møter presist 4,1    3,8 5,5 6

Alle er på plass når ny runde starter 1,7    2,0 4,9 5,5

Tilgjengelig tid til spill 5,7    5,3 5,6 6

Spillestart 5,3    5,3 5,9 5,5

Antall spill/ spilleslutt 5,1    5,5 5,7 5,5

Resultatservice 5,9    5,3 5,3 6

Resultatservice på nettet 4,6    5,0 5,0 6

Sosialt miljø i klubben 4,6    6,0 5,5 6

Antall spillekvelder i klubbturneringer(lengde) 4,7    5,0 5,6 6

Turneringsformer (monrad/lag/imp/butler) 4,1    4,5 4,9 5
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Kretsturneringer/ Divisjon/Sommerbridge:
Info om terminliste 5,1 5,3 6

Organisering av kretsturneringer 5,6 5,3 5,5

Annonsering av kretsturneringer 5,3 5,3 6

Påmeldingsfrister 5,6 5,3 5,5

Antall turneringer i sesongen 4,7 4,0 5

Turneringssteder 5,1 4,3 5,5

Støy i lokalet 3,3 2,7 4,5

Spisepause/ lengde på denne 4,1 4,3 5,5

Unødvendig vandring mellom bordene 3,1 2,7 4,5

Alle er på plass når ny runde starter 3,4 2,7 5

Tilgjengelig tid til spill 5,4 5,0 5,5

Spillestart 5,6 5,0 6

Antall spill/ spilleslutt 5,6 5,3 5

Resultatservice 5,7 5,7 6

Resultatservice på nettet (etter turneringsslutt) 5,1 5,3 6

Turneringsformer (monrad/lag/imp/butler) 4,4 5,3 6
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Kretsinfo til medlemmer

Info om terminliste 4,4 5,25 6

Kretsens hjemmeside 3,1 4,25 6

Tidsfrister for kontigenter/terminliste 3,9 4 6
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Kretsturneringer du tror/vet du vil spille neste sesong 2010/2011(sett kryss bak)
Tjuvstarten  (lagturnering i slutten av August) 4 2 0

Straumkongen (Parturnering i September) 5 2 0

Kretsmesterskap for Lag ( Høst) 4 1 1

4. Divisjon lag (Høst og vår) 7 2 1

Glomfjordturneringen (Høst) 1 1 0

Meløy-singelen (Høst) 0 1 0

Julecupen Bodø ( 3. Juledag) 6 3 2

Bodøcupen (Januar) 1 2 0

Fauskesingelen/Fauskemixen (Januar) 1 1 0

Saltdalsmesterskapet (Januar) 0 1 0

Kretsmesterskap Singel (Vår) 6 2 0

Kretsmesterskap mix (Vår) 3 3 0

Meløymesterskapet (Vår) 0 0 0

Kretsmesterskap par (vår) 4 1 0

Ørnesturneringen (Vår) 2 0 0

Norlandia Cup (parturnering i mai) 3 2 0

Fausketurneringen (parturnering i Juni) 2 0 0

Norsia-mix (mix turnering i Juni) 3 2 1

Eventuelt en ruterknektturnering på høsten 1 3 0



Salten – Arbeids og handlingsplan 2010 

– 2011 

Kretsstyrets  oppgaver er regulert av § 1-11 i 

NBFs vedtekter. 

Følgende oppgaver er prioritert: 

Terminliste for kretsmesterskap og 

turneringer med krets og 

forbundspoeng. Tildeling av turneringer 
etter søknad  

- Arrangere (være medarrangør) 

o KM Lag 

o KM Par 

o KM Singel 

o KM Mix 

o Seriemesterskap 

- Turneringsservice 

o Levere datagitte kort 

o Leie ut turneringsutstyr 

o Registrere kretspoeng 

- Kretsens håndbok (bare på hjemmesiden) 

- Ansvar kretsens hjemmeside – 

www.bridge.web.surftown.nu 

- Arrangere sommerbridgen i Bodø 

- Påvirke og spre kunnskap om rekrutteringstiltak og 

opplæring for 

o Spillere 

o KlubberTurneringsledere 

Handlingsplan vervekampanje 

2010 

- Bakgrunn 

o Synkende medlemstall 

o Dårlig oppmøte på turneringer 

-  

- Tiltak 

- A) verve nye medlemmer 

o Nybegynnerkurs 

o Utdanning av bridgelærere 

(klubbene) 

o Turneringer for nybegynnere 

(kretsen) 

o Økonomisk støtte fra kretsen 

- B) Hente inn gamle medlemmer 

o Brev/mail 

o Telefon 

o Besøke og ”dra i gang”gamle 

venner 

o Organisere samlinger 

- Hvorfor nye medlemmer 

o Sosialt 

o Miljøskapende 

o Lærerikt 

o Skjerpende 

o Økonomi, merinntekt over tid på 

mange tusen ved deltakelse på 

klubbkvelder 

- Markedsføring/hvordan få ”elever” 

o Folder i posten 

o Oppslag 

o Avisannonse 

o Lokalradio/lokalTV 

(annonse/redaksjonell omtale) 

o Synlig i nærmiljøet (eksempel 

Saltdal 2009) 

o Personlig verving 

o Gave til den ”som har alt” 

- Konkret om opplæringen – viktige 

hjelpemidler og verktøy 

o Bridgekurs 

o Makkertrening 

o BBO 

o Workshop 

o Fadderordning der erfarne følger 

opp elevene. 

- Etter kurset 

o Spill med etablerte 

o Videregående kurs – med vekt 

på spesielle emner 

o Ruterturneringer 

o B-puljer 

o Workshop 

o Selvstudier, litteratur 

o Introduksjon BBO 

o Fadderordning – oppfølging 

tilpasset den enkeltes behov 

 

- Rollefordeling mellom 

o Eleven 

o Bridgelæreren 

o Bridgeklubben 

o Kretsen 

o Etablerte spillere 

 

http://www.bridge.web.surftown.nu/


1 Møt frem i tide. Gi beskjed 

om du ikke kan møte  

 

2 Vær hyggelig med motstandere og 

makker 

 

3 Ta spillene i stigende rekkefølge. 

Nord/øst kontrolerer at det er rett 

spill Og at man sitter rett 

 

4 Tell Kortene. Husk stoppekort og 

alertering. 

 

5 Det er lov å tenke men ikke for 

lenge 

 
6.Spill  alltid ut fordekt. Legg ikke 

ned meldekortene før det er spilt ut 

og alle har fått svar på spørsmål 

 

7 Ikke prat høylydt under 

turneringen. Tilkall turneringsleder 

når noe ureglementert oppstår 

 

BRIDGESPILLETS 

10 

BUD 

 

8 Nord er ansvarlig for å levere 

slipper / registrere resultater på 

Bridgemate 

 

9 Sitt ved bordene til det er 

annonsert bytte eller forlat salen. 

Når du er ferdig, forstyr ikke andre 

spillere eller regnskapsfører 

 

10 Kontroller resultatene etter siste 

runde, ellers kan du miste dine 

rettigheter 
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