
Ny serviceavgiftssats for ikke-medlemmer 

 

På Bridgetinget i 2014 ble det vedtatt at ikke-medlemmer skal betale en annen 

serviceavgift enn medlemmer for å delta på spillekvelder i en klubb tilsluttet NBF. 

Denne satsen er kr 50 i tillegg til gjeldende sats. Tinget ga administrasjonen litt tid 

til å forberede blant annet IT-systemer på endringen, men fra 1. oktober 2014 vil 

dette gjelde.  

 

Fra 1. oktober 2014 skal spillere som ikke er medlem av NBF i en turnering med klubbpoeng 

betale kr 60 i serviceavgift til NBF. Klubben er ansvarlig for å kreve inn dette og vil bli 

fakturert beløpet sammen med ordinær serviceavgift. 

 

Hva betyr dette for min klubb? 

I all hovedsak vil det ikke være store endringer for den enkelte klubb. Tidligere var det krav 

om at ikke-medlemmer som spilte 3 eller flere ganger skulle meldes inn i NBF, men dette 

kravet er nå fjernet. I stedet skal en slik spiller betale kr 60 i serviceavgift.  

 

Hvordan den enkelte klubb håndterer dette er opp til klubben, men NBF anbefaler klubben å 

ta en startkontingent som er kr 50 høyere enn den vanlige. Et oppsett kan se slik ut:  

 

Startkontingent medlemmer: kr 50 

Startkontingent ikke-medlemmer: kr 100 

 

Av disse summene går for øyeblikket kr 10 av startkontingenten for medlemmer til NBF og kr 

60 av startkontingenten for ikke-medlemmer til NBF. Klubben vil altså sitte igjen med samme 

sum per spiller. Det er heller ingenting i veien for at klubben setter en høyere/lavere 

startkontingent for ikke-medlemmer, summen som skal betales NBF er den samme uansett. 

 

Hvordan vet jeg om en spiller er medlem av NBF? 

NBF oppdaterer medlemsregisteret hver natt, slik at ved å søke opp spilleren hos NBF vil du 

alltid finne korrekt medlemsstatus. Slike søk gjøres enklest i ‘’Finn spiller’’ på forsiden av 

www.bridge.no 

I det blå feltet nederst er det et felt for søk. Her taster man inn spillerens navn eller 

medlemsnummer, venter til søket er gjort og trykker på spilleren. Da kommer 

medlemsprofilen opp, og under fanen ‘’Klubber’’ ser man hvilke klubber spilleren er medlem 

av. Er ingen klubber listet opp er spilleren ikke medlem. 

 

Ruter holder også oversikt over om den enkelte spiller er medlem. Dersom man legger inn 

spilleren i Ruter og den kommer opp med rød bakgrunn har ikke Ruter registrert 

medlemskap på spilleren. Men Ruter har standard oppdateringsfrekvens på 

medlemsregisteret på 1 måned, så informasjonen i Ruter trenger ikke være oppdatert. I 

tvilstilfeller, bruk spillersøket på www.bridge.no! 

 

 

http://www.bridge.no/
http://www.bridge.no/


Spilleren er ikke medlem av NBF – men vil gjerne bli det? 

Et kjapt regnestykke viser at det lønner seg å bli medlem av NBF i stedet for å betale 

forhøyet serviceavgift. Om klubben mottar en spiller som heller vil betale medlemskap enn 

forhøyet serviceavgift krever klubben inn kontingent og melder spilleren inn via 

Klubbadministrasjonsverktøyet. Grunnlaget for serviceavgift beregnes i ettertid, så dersom 

spilleren meldes inn umiddelbart vil NBF kreve inn ordinær serviceavgift. (Spilleren er 

medlem på tidspunktet hvor serviceavgiften beregnes). 

 

Hvis det er snakk om et helt nytt medlem, som tildeles et nytt medlemsnummer, må klubben 

oppdatere medlemsregisteret i Ruter etter registrering av spilleren via Klubbadministrasjon. 

Da medlemsregisteret Ruter laster ned oppdateres ved midnatt, må det gå et døgn etter 

innmelding før man gjør dette.  

 

Om spilleren spiller klubbkvelden først laster man ned nytt medlemsregister, åpner aktuell 

turnering på nytt i Ruter, registrerer spilleren på nytt med medlemsnummer og rapporterer 

turneringen på nytt. 

 

Spillere som ønsker å bli medlem etter 1. november faktureres først for kontingent året 

etter. Men det er viktig at disse også meldes inn slik at klubben ikke må betale forhøyet 

serviceavgift. 

 

Vi har spillere som er medlem i utenlandske bridgeforbund, hva gjør vi? 

Disse spillerne har ikke medlemsnummer i Norge og må derfor legges inn som +-spiller i 

Ruter. Vær her nøye med å markere land på spilleren. Systemet vil på sikt da gjenkjenne 

spilleren som utenlandsk og ikke beregne forhøyet serviceavgift.  

 

Inntil vi er sikre på at denne løsningen fungerer slik den skal, kan beskjed sendes til NBFs 

administrasjon på ruter@bridge.no med beskjed om utenlandske spillere på klubbkvelden, 

så trekker vi fra disse i grunnlaget. 

 

Ikke-medlemmet synes det er urimelig å betale mer, hva svarer jeg? 

Norsk Bridgeforbund er som alle andre norske idrettsforbund styrt av et demokratisk 

prinsipp hvor alle medlemmer bidrar til felleskassen. Medlemskontingenten i NBF går til å 

dekke turneringsregnskapsprogram og gratis hjemmesider for klubbene, utvikling av 

rekrutteringsmateriell og opplæring av bridgelærere, nye IT-verktøy for bridgen, satsing på 

juniorbridge, internasjonal representasjon og jobben med å øke bridgens anseelse. De som 

ikke ønsker å bidra til dette synes vi det er rimelig at betaler noe ekstra for å benytte seg av 

medlemmenes tilbud. Å være medlem i Norsk Bridgeforbund er ikke dyrt! 
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