
På siste kretsledermøte behandlet (godkjente) vi stort sett NBF’s regnskap.  
Når alle er samlet burde vi også sette av tid til andre saker. 
 
 
Forslag på aktuelle saker til diskusjon blant kretsledere når de er samlet: 
 
Ø & F krets hadde i løpet av 2014 mellom 1000 og 1100+ medlemmer. 
Kretsen har i tillegg 3-400 spillere som ikke har medlemskap som spiller 
jevnlig(ukentlig) i klubber i kretsen som ikke er medlemmer i NBF. 
Mye kan gjøres i denne sammenheng, og tiden er vel moden for en utredning om 
dette. Klubber kan f. eks få gratis tilknytning de første 3 år de går inn i NBF? 
Medlemmer i disse klubbene kan få gratis årsmedlemskap innmeldingsåret, 100,- 
påfølgende år? Store rike klubber kan gi driftstilskudd til mindre klubber?  
Vanlig situasjon: En medlemsklubb har 100 000,- på bok, mens en mindre klubb i 
nærheten uten NBF-tilknytning har ikke råd til å betale 1000,- i klubbkontingent… 
 
Årskontingentandel som tilfaller kretsen  - en senkning som vil være i samsvar 
med halvering av medlemskontingent til NBF? Hvordan er kretsenes økonomi 
egentlig? Samtidig økning av kretspoengbonusen? 
 
Er det behov for hjertestarter/førstehjelpspakke tilgjengelig i bridgeklubbene, eller 
skal det – som nå – være avhengig av lokaliteter med hjertestarter på plass?  
Bør det tas et initiativ her? 
 
 
Behandling av kursmedlemmer er et hett tema. Det har sammenheng med at 
kursmedlemmer ofte faller fra etter endt kurs. Kursmedlemmer er ”upopulære” i 
mange klubber når regning fra NBF er forestående, og strykes ofte uten videre som 
medlem rett før årsskiftet hvis de ikke har møtt opp. Kan det lages noen gode felles 
retningslinjer for spillere som ennå ikke har startet klubbspilling, eller skal de kastes 
ut uten videre (som dessverre er vanlig praksis)?  
 
 
Påmeldingsfunksjonen bør forbedres. 1) Ved parturneringer hvor man skal melde 
seg på som enkeltperson bør dette kunne velges, slik at man slipper å feilaktig måtte 
registrere turneringen som singelturnering. 2) Når det er påmelding ved oppmøte, bør 
det ikke fremstå som om det er NULL/få påmeldte. Det kan f.eks stå en bokstav eller 
”VO” slik at man øyeblikkelig ser at det er påmelding ved oppmøte. Har arrangert 
flere turneringer hvor det er få påmeldte registrert, mens 20 par har spilt. (det kan  
f. eks stå VO, men først når man åpner turneringen kan man se påmeldingene..) 
3) At det på påmeldingsfunksjonen kan registreres ”interessert i å spille hvis makker”. 
Det kan være så enkelt som om at man melder seg som ”ledig”. Det er et litt større 
tiltak å ringe/maile arrangør om dette og vi vil da slippe litt bryderi for arrangør. 
Man vil da kunne gå igjennom turneringsmenyen og melde sin interesse for alle 
turneringer man vil spille. Det viser seg at en del mangler makker, så dette vil i alle 
fall få opp deltakelsen litt av og til. 
 
Jeg mener at når alle kretsledere er samlet annen hvert år bør man bruke litt tid på å 
samordne praksiser, spre gode erfaringer og lufte nye muligheter. 
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