
Norsk Bridgeforbund 

Praktisk håndtering 
av vedtektenes 

alkoholbestemmelser

Bridge og alkohol hører ikke 
sammen - unntatt i spesielle 

sosiale anledninger.  
 

Med denne brosjyren ønsker 
Norsk Bridgeforbund å opplyse 
alle medlemmer, klubber og 

kretser, samt turnerings- 
arrangører om hvilke regler som 

gjelder for bruk av alkohol. 

Synlig beruset 
... 

Til sjenanse 
for andre

Forbud
...

Fra og med  
første enhet

Berusede spillere 
...  

Vanskelig å 
håndtere 
for alle

Bridge
...

 Skal kunne spilles av 
ungdom uten å forholde 

seg til alkohol

Hvordan forholde seg som arrangør og TL 
i turneringer med krets- og forbundspoeng?

Hva gjør jeg som tillitsvalgt eller spiller 
dersom jeg mistenker at noen er beruset 
eller nyter alkohol i spilletiden?
• Ikke grip inn overfor vedkommende selv, men varsle 

ansvarlig arrangør og TL.  

• Som spiller i turneringen, uansett hvilken rolle du 
ellers har i klubb, krets eller forbund har du ingen 
myndighet. 

• Om du mener saken ikke blir håndtert av arrangør 
eller TL - gi NBF beskjed i etterkant.

• Bruk ett minutt ved oppstart av  
turneringen til å informere om at det er  
alkoholforbud turneringen.  

• Informer der om at det er nulltoleranse både i og 
utenfor spillelokalet mens turneringen pågår, og at 
ingen kan være beruset til sjenanse for andre etter 
pauser etc. 

• Legg frem denne brosjyren 

• Ved mistanke om beruselse: Snakk med 
vedkommende og bruk sunn fornuft. TL har 
myndighet til å utvise basert på sitt eget skjønn. 

• Skriv en rapport til Disiplinærkomiteen samme dag 
om hva som har inntruffet og list gjerne opp et par 
vitner. 

• Ved flere-dagers turnering: Gjenta beskjeden fra 
oppstart dag 1.  

• Ingen ønsker å være ”politi”, men husk at du som 
arrangør eller TL har ansvaret for at alle andre får en 
hyggelig turnering.



Handlinger/unnlatelser som 
kan medføre forføyning 

Forføyning etter denne vedtekt kan 
ilegges, dersom person 

eller org. ledd: 
 
...

 
e) serverer eller nyter alkohol/rusmidler i 
arrangement i regi av et organisasjonsledd 
i NBF. Det samme gjelder bruk av alkohol/
rusmidler til sjenanse for andre. I banketter 
og ved sosiale tilstelninger kan alkohol nytes i 
lovlige former.

Praktisk håndtering Straffereaksjoner

• Klubbkvelder og alkohol? 
Det er ikke tillatt å nyte alkohol på klubbkvelder, 
unntatt i sosiale arrangement.

• Hva er et sosialt arrangement (sos.arr)? 
Sosiale arrangement er tiltak innad i klubben/
kretsen hvor andre ting enn bridgespillingen er 
hovedformålet med arrangementet. Eksempler på 
dette er jule- og sommeravslutninger, jubileum 
og klubbturer. Ingen klubber/kretser kan definere 
alle sine spillekvelder som sosiale arrangement.
Kveldsturneringene på festivalen er et eksempel på 
et sosialt arrangement.

• Kan vi dele ut mesterpoeng under sos.arr? 
Under sosiale arrangement kan det deles ut 
klubbpoeng etter tabell B (A+C). Krets- og 
forbundspoeng kan under ingen omstendighet deles 
ut.

• Hva er tillatt under sos.arr? 
Selv om det er lov å nyte alkohol i lovlige former 
under sosiale arrangement er det fortsatt forbud mot 
å nyte alkohol slik at den er til sjenanse for andre.

• Definisjon på ”turneringstiden” 
Forbudet mot å nyte alkohol gjelder under 
”turneringstiden”. Den er definert som tiden fra når 
turneringen settes i gang til det er offisiell pause/
slutt. En offisiell pause må ha varighet på minimum 
30 minutter. 

• Kan jeg nyte alkohol i pausene? 
Ved pauser på varighet over 30 minutter er man 
utenfor turneringstiden, og du står fritt til å benytte 
tiden slik du ønsker. Men forbudet mot å nyte alkohol 
slik at den blir til sjenanse for andre gjelder, så når 
turneringen settes i gang igjen skal man ikke være 
synlig beruset.

NBFs vedtekter § 12-5 viser hvilke  
straffereaksjoner som kan ilegges: 
 
a) Advarsel 
 
b) Forelegg inntil kr 3.000 for person og inntil kr 
15.000 for organisasjonsledd 
 
c) Tap av rett til å arrangere hjemmekamp, 
eventuelt andre arrangementsmessige  
reaksjoner 
 
d) Tap av rett til å ha valgte eller 
oppnevnte tillitsverv 
 
e) Tap av rett til å delta i kamp/turnering for et 
gitt tidsrom 
 
f) Tap av medlemskap og derav følgende 
rettigheter (eksklusjon) 
 
Ved første gangs brudd på alkohol- 
bestemmelsene, feks ved å nyte alkohol 
underveis i turnering eller være synlig beruset 
idømmer NBFs Disiplninærkomité normalt 3 
mnd utestengelse fra all bridge. 
 
Ved gjentatte forseelser eller mer alvorlige 
tilfeller (nekter å forlate lokalet, blir fysisk etc) vil 
straffen normalt skjerpes. 
 

NBFs vedtekter § 12-3


