
Besvarelse fra klubbene 2022 1 av 45

Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

41-50 Ja Nei Nei Nei

11-20 Nei Nei Nei Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

50+ Nei Vet ikke Nei Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

41-50 Ja Nei Ja Nei
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Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

41-50 Ja Vet ikke Ja vet ikke

21-30 Ja Nei Vet ikke Nei

50+ Ja Nei Nei Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

31-40 Nei Vet ikke Ja Nei

11-20 Ja Ja Vet ikke Nei

31-40 Ja Nei Vet ikke Nei

11-20 Nei Nei Vet ikke Nei
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Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

50+ Nei Nei Ja Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

50+ Ja Nei Nei Nei

50+ Ja Nei Nei Nei

41-50 Nei Nei Vet ikke Nei

41-50 Nei Nei Nei Nei
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Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

31-40 Ja Nei Nei Nei

11-20 Nei Nei Nei Nei

21-30 Ja Vet ikke Nei Nei

0-10 Nei Nei Nei Nei

11-20 Ja Nei Nei Nei

50+ Ja Vet ikke Nei Nei

0-10 Nei Nei Nei Nei

11-20 Nei Nei

11-20 Nei Nei Nei Nei

21-30 Ja Nei Nei Nei

0-10 Nei Vet ikke Nei

Vi prøve å få til 
samarbeider 
med Nordisk 
klubb

0-10 Nei Nei Ja Nei
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Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

21-30 Nei Nei Ja Nei

50+ Ja Nei Nei Nei

21-30 Nei Nei Ja Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

31-40 Ja Ja Nei
Håper på fysisk 
spilling snart

50+ Ja Nei Nei Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

41-50 Nei Nei Nei Nei

31-40 Ja Nei Nei Nei

50+ Ja Vet ikke Vet ikke Nei
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Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

41-50 Nei Nei Ja Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

31-40 Ja Nei Nei Nei

31-40 Ja Ja Nei Nei

11-20 Ja Nei Nei Nei

21-30 Ja Ja Nei Nei

31-40 Ja Ja Nei Nei

0-10 Nei Nei Nei Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

31-40 Ja Ja Nei Nei

21-30 Ja Nei Nei Nei
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Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

31-40 Nei Nei Nei Nei

31-40 Nei Nei Vet ikke Nei

41-50 Nei Nei Nei Nei

41-50 Nei Vet ikke Nei Nei

50+ Ja Nei Nei Nei

41-50 Nei Nei Nei Nei

41-50 Nei Nei Vet ikke Nei

31-40 Ja Nei Nei Nei

41-50 Ja Vet ikke Ja Nei
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Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

31-40 Nei Nei Nei Nei

0-10 Nei Nei Vet ikke

50+ Ja Nei Nei Nei

11-20 Nei Nei Nei Nei

50+ Ja Nei Nei Nei

21-30 Ja Nei Nei Nei

11-20 Nei Nei Vet ikke Nei

50+ Ja Ja Nei Ja

50+ Nei Nei Nei Nei

11-20 Ja Nei Vet ikke Nei

50+ Ja Nei Vet ikke Nei

11-20 Ja Vet ikke Nei Nei
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Hvor mange 
medlemmer 
har klubben?

Har klubben 
arrangert-nett 
bridge?

Planlegger klubben 
din spilling på 
RealBridge i 
nærmeste framtid?

Ønsker dere 
opplæring på å 
arrangere 
turnering på nett?

Ønsker 
klubben å bli 
en ren nett-
klubb i 
framtida?

31-40 Nei Nei Vet ikke Nei

21-30 Nei Nei Vet ikke Nei

31-40 Ja Nei Nei Nei

50+ Ja Nei Nei Nei

11-20 Ja Vet ikke Nei Nei

11-20 Nei Nei Nei Nei

21-30 Nei Nei Nei Nei

11-20 Ja Ja Nei
Mest sannsynlig 
på nett

21-30 Nei Nei Ja Nei

0-10 Nei Nei Ja Nei

31-40 Ja Nei Nei Nei

50+ Ja Nei Nei Nei

21-30 Ja Ja Nei Nei
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Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

muligens en spiller, det er alt. resten 
kom tilbake

Ja Liten Middels

Ikke meg bekjent. Nei Liten Middels

tror ikke det. Ja Middels Liten

Nei, men coronaen her medvirket at 
det er en del som ikke er kommet 
tilbake på spillekveldene.

Nei Middels Middels

Vi har ikke mistet noen Nei Liten Stor

Nei ikke mistet Ja Liten Liten
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Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

Ja tror det Ja Liten Liten

Nei Ja Middels Liten

Vi har mistet spillere, men jeg tror 
ikke at de velger nett istedenfor live.

Nei Liten Liten

Det dreier seg om eit par spillere. Nei Liten Liten

Tror ikke det. Men noen er sluttet pga 
dårlige lokaler

Ja Liten Ingen

Nei. Vi spiller kun på nett når 
omstendighetene ikke tillater at vi 
treffes fysisk eller hvis mange er på 
reise.

Ja Liten Liten

Ca 4 stykker deltar kun på nettbridge
Ikke nå. "Normalbridge"  har 
prioritet

Middels Stor

Nei Nei Liten Stor
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Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

Nei egentlig ikke, men noen av de 
beste prioriterer nok nett bridge. Vi 
har mange gamle i klubben og de 
"sverger" nok mer til den sosiale 
bridgen med fysisk spilling og kontakt.

Ja Liten Liten

Nei. Nei Middels Middels

Larvik har mista 2 spillere på 
klubbkveldene som foretrekker nett

Ikke som fast tilbud, men 
enkeltarrangementer kan 
være aktuelt

Liten Middels

Nei Nei Liten Middels

Et par spillere Ja Liten Liten

Svært få
Vi har anbefalt klubbkvelder 
til Ruter 7 i coronatid, men 
nå så velger å spille live

Liten Liten
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Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

ca 1,5 bord som spiller på realbridge Nei Middels Stor

Har ikke startet opp med klubb spilling Nei Middels Middels

Nei, vi er nystartet med en del 
juniorer. De vil helst møtes sosialt.

Ja Stor Stor

Nei Nei Liten Middels

Nei Nei Liten Middels

Har ikke fått noen tilbakemeldinger 
om det.

Nei Middels Middels

Ingen ønsker nettbridge Nei Ingen Ingen

Nei det har vi ikke merket noe serlig 
til da det er stort sett bare eldre som 
spiller i vår klubb

Nei Liten Middels

ja d vil jeg tro, kanskje vi hadde hatt 
et bord til?

Nei Liten Liten

Nei Samme svar over Stor Stor

Ja 3-4 bord Ja Middels Stor



Besvarelse fra klubbene 2022 14 av 45

Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

Tror ikke det Ja Liten Stor

Ikke så vidt jeg vet Ja Middels Stor

Nei, tror ikke det Ja Middels Middels

nei Nei Liten Stor

Ikke spilt fysikk på 2år.
Allerede samarbeid med GRO 
og Posten BK.

Liten Liten

kanskje 1 Nei Middels Middels

Tror ikke vi har mistet noen Nei Middels Middels

Nei det har vi ikke. Vi er en 
seniorklubb som prioriterer spill live 
og sosialt samvær

Nei Liten Ingen

Nei Nei Liten Liten

Nei. de som spiller på nett kommer 
også på klubben.

Nei Middels Stor
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Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

Nei Nei Middels Ingen

Vi har tilnærmet samme antall som 
de siste 2-3

Ja Middels Middels

2-3 stk Nei Liten Liten

Ingen mistet, alle tilbake til fysisk 
bridge

Nei Liten Ingen

Frafall pga pandemiene varighet 
større enn antall spilleresom heller 
spiller på nett

Ja Ingen Ingen

Nei, ingen heldigvis. Nei Middels Ingen

Vi har så langt bare spilt på nett siden 
2020

Nei Middels Stor

Kidsene har ukentlig liten 
treningsøktVi trener på nett.

Ja Middels Middels

Nei Ja Middels Ingen

Vi har ikke hatt frafall som følge av 
nettspilling

Ja Middels Middels

Nei Nei Liten Middels

Nei Nei Middels Middels
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Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

Noen spiller på nett, men de aller 
fleste av våre medlemmer ønsker å 
spille live-bridge, så vi har ikke mistet 
spillere på klubbkvelder pga spilling 
på nett

Nei Middels Liten

2-3 Nei Liten Liten

Tror ikke vi har mistet noen Nei Middels Ingen

nei ikke det siste åra det kan være Stor Middels

Vet ikke Nei Liten Liten

Vanskelig å være kategorisk, men jeg 
tror det

Nei Middels Middels

Nei Ja Liten Liten

Vi har vært heldig og har vel flere 
personer nå enn før koronanen. Men 
det skyldes nok andre faktorer, blant 
annet at vi endret spillekveld slik at vi 
har fått tilbake en del gamle kjente. 
Andre klubber i området sliter mer 
med oppmøte etter koronaen. Men 
det skyldes nok heller ikke nettbridge, 
men at det har vært lenge pause fra 
livespilling generelt. For de som ikke 
er med lengre, har heller ikke spilt på 
nett, etter det jeg har inntrykk av.

Nei Stor Stor

Vet ikke Ja Middels Middels



Besvarelse fra klubbene 2022 17 av 45

Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

Få hvis noen. 0-2 Nei Liten Middels

Veldig vanskelig å si noe sikkert om i 
og med at vi fortsatt vel er i en 
"Corana-fase". Men veldig få av 
klubbens medlemmer som p.t.spiller 
på nett og ikke i klubben på torsdager

Nei Liten Liten

Nei,  ikke merket det Ja Middels Middels

ikke mistet noen til nettspilling Ja Middels Ingen

Nei Nei Middels Middels

Ikke relevant Ja Middels Stor

Tror ikke det Nei Liten Liten

Nei, tror ikkje det. Ja Stor Stor

Interessant spm: Vi har fått en del 
medlemmer pga nett og vi har mistet 
noen. Antall aktive spillere som spiller 
i klubben ( fysisk) vil ta seg opp igjen. 
Det sosiale er viktig

Nei Middels Liten

Nei Ja Middels Middels
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Har dere mistet spillere på 
klubbkvelder fordi de heller spiller 
på nett og hva er ca omfanget?

Kan  klubben være 
interessert i å samarbeide 
med andre klubber om 
nettbridge?

Hvor interessant 
er det for den 
jamne 
bridgespiller i din 
klubb å samle 
mesterpoeng?

I dag er det nett 
turneringer med og uten 
mesterpoeng. Tror du 
det har noe å si at nett 
turneringer har 
mesterpoeng?

Nei Nei Liten Liten

Ingen Nei Middels Middels

Nei. Våre spillere er fornøyd med å 
komme tilbake i klubb.

Nei, men det er fint at det 
finnes tilbud. Flere 
medlemmer bruker f.eks. 
Misklikk BK sitt tilbud.

Middels Liten

nei, det er et tilleggstilbud Nei Stor Stor

Ikke mistet spillere Ja Middels Liten

Nei Ja Liten Stor

Nei Nei Middels Stor

1 Ja Liten Middels

Nei. Det er få tall av våre medlemmer 
som spill

Ja Middels Middels

Ja uten tvil. 50% Ja Liten Liten

kanskje 1 Ja Middels Liten

har mistet ca 5 pga nettspilling

Ja 3-4 Ja Liten Stor
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Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før 70 kr

Ja Noe høyere Nei, vi vil spille det samme som før 50 kroner

Vet ikke Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 60 kr

Nei Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

kr. 90,- f.o.m. 15/3-
22.

Nei Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

60

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 70
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Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Ja Endel lavere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

100 kr

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før

Såvidt den dekker 
husleie og 
serviceavgift hvis 
mange nok dukker 
opp

Ja Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

80 kroner

Vet ikke Lik Nei, vi vil spille det samme som før Den er på kr.50.-

Vet ikke Endel lavere Nei, vi vil spille det samme som før 175

Ja Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 30

Ja Noe høyere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

70 kr.

Vet ikke Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 100
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Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Vet ikke Endel lavere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

60 kroner

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 60

Ja Lik
Ja, vi vil vurdere kortere 
turneringer/flere turneringer per kveld

70

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 60

Nei Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

100 kr

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før 70
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Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Ja Mye høyere Nei, vi vil spille det samme som før 70

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 50

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før
50 for voksne 0 for 
junior

Ja Endel lavere Nei, vi vil spille det samme som før 60

Vet ikke Lik
Ja, vi vil vurdere å arrangere 
rekrutturneringer/tematurneringer til 
lavere serviceavgift

0

Vet ikke Lik Nei, vi vil spille det samme som før

70 inkludert kaffe, 
brus, kaker, 
frukt/grønt, 50 på 
realbridge.

Ja Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 80 kr

Vet ikke Lik Nei, vi vil spille det samme som før Kr 60

Ja Mye høyere Nei, vi vil spille det samme som før 70

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 25

Ja Mye høyere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

70



Besvarelse fra klubbene 2022 23 av 45

Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 60,-

Vet ikke Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 60 kr

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 50

Ja Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 100kr

Nei Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

20kr på realbridge og 
50kr når vi spilte 
fysisk. Hadde gratis 
spillelokale i 
Skattekvartalet.

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før
50 kr inkl. kaffe og 
kake

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 60 kr

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før
Vi spiller kun på 
dagtid, kr 25 per gang

Vet ikke Noe lavere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

60

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før

kr. 70,- med 
klippekort og kr 80,-  
for kont/vipps 
enkelkveld
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Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Vet ikke Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

50 kr.

Vet ikke Lik Nei, vi vil spille det samme som før 60 kr

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 50

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før Kr 50

Nei Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

70

Ja Noe høyere Nei, vi vil spille det samme som før
100, dette er 
inkludert kaffe og 
noe å bite i (søtt)

Vet ikke Lik Nei, vi vil spille det samme som før

40 kr på nett (obs vi 
spiller bare 21 spill og 
ca 15 når det har 
vært fysisk)

Vet ikke Endel lavere
Ja, vi vil vurdere kortere 
turneringer/flere turneringer per kveld

Vi har ingen 
kveldskontingent. Vi 
har en kort teori

Ja Endel lavere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

50

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 70

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før
80 kr som inkl kaffe 
og noen ganger kake

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 60kr
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Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 55 vanlig, 80 simultan

Ja Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 100

Vet ikke Lik Nei, vi vil spille det samme som før 60

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før
80 kr og 100 kr  med 
kaffe

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 100 kroner

Ja Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 70

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 70

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før

60. Vi har kanonbra 
økonomi og har i 
tillegg fått gratis 
husleie etter vi byttet 
lokaler.

Ja Endel lavere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

100
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Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Vet ikke Endel lavere Nei, vi vil spille det samme som før
Skrekkelig høy. 175 
hvis

Nei Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

70

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før 50

Vet ikke Noe høyere
Ja, vi vil vurdere å arrangere 
rekrutturneringer/tematurneringer til 
lavere serviceavgift

90

Ja Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 80

Nei Lik
Ja, vi vil vurdere å arrangere 
rekrutturneringer/tematurneringer til 
lavere serviceavgift

55

Vet ikke Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

0

Ja Endel lavere
Ja, vi vil vurdere å arrangere flere 
netturneringer

60

Ja Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før

Fysisk: kr 50 , inkl 
kaffe og boller og 
serviceavgift til NBF, 
digital: kr 40 ( + 1 
BBO dollar)

Vet ikke Lik
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

100 kr pr spiller
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Bør det være 
forskjell på 
mesterpoeng 
opptjent på nett og 
i fysiske 
turneringer?

Hvordan bør 
serviceavgifter på 
nett-turneringer 
være ifh til vanlig 
klubbkveld?

Vil din klubb vurdere å spille kortere 
turneringer / flere per kveld dersom 
serviceavgiften er differensiert etter 
antall spill?

Hva er 
kveldskontingenten 
i klubben?

Vet ikke Noe høyere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

50

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 50

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før
60 kr, 80 ved 
simultan.

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 60

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før 50

Nei Endel lavere Nei, vi vil spille det samme som før 100

Nei Noe lavere
Nei, vi synes serviceavgiften bør være 
den samme for en klubbkveld uansett 
lengde på en

70

Nei Noe lavere Nei, vi vil spille det samme som før 25

Ja Noe høyere Nei, vi vil spille det samme som før 60,-

Vet ikke Noe lavere
Ja, vi vil vurdere å arrangere flere 
netturneringer

60 kt

Ja Lik Nei, vi vil spille det samme som før 75 inkludert kaffe

Nei Lik Nei, vi vil spille det samme som før 80
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

80
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Kanskje

Vet ikke.
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Kanskje

Vet ikke Kontant Nei Kanskje

Jeg tror vi nå er på 
grensen med kr. 90,-, 
selv om at det - på 
årsmøte - ikke var noen 
som hadde 

Vipps Nei Nei

60
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Kanskje

70 Vipps Nei Ja
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

100 kr Vipps Litt Kanskje

Menes det: Hvor mye 
kan tynes ut av 
klubbene, det er på 
grensen alt nå

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Nei

For de fleste betyr det 
ikke så mye, mens det 
for noen få har stor 
betydning.

Vipps Litt Kanskje

Vi kommer til og foreslå 
på neste årsmøte en 
kveldskontingent på 
kr.30.-

Vipps Nei Nei

100 Vipps Nei Nei

vet ikke
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Kanskje

80?
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

Vet ikke
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Kanskje
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

Jeg tror de fleste synes 
60 kroner mer mer enn 
nok, men kan kanskje se 
en smertegrense på 80 
kroner

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Ja

80-90. Vipps Nei Nei

Det finnes det ikke et 
klart svar på, for det er 
det mange faktorer som 
spiller inn på. For vår del 
vil det nok aldri være 
aktuelt å heve den over 
dagens pris uten å miste 
medlemmer.

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Ja

Neppe den som er årsak 
til at folk slutter

Forhåndsbetalt for 
sesongen gjennom 
klubbkontingent

Nei Nei

100 kr
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Kanskje

Ikke særlig mer.. 80? Vipps Nei Kanskje
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

80 Vipps Litt Kanskje

Spørs vel på servering
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

100 Kontant Nei Nei

20
Forhåndsbetalt for 
sesongen gjennom 
klubbkontingent

Nei Nei

Vanskelig men over 100 
tror jeg vi hadde mistet 
noen.

Vipps Litt Kanskje

100 Vipps Litt

Kr 70
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

Tror ikke det spiller 
noen rolle, de som har 
lyst til å spille live 
kommer nok uansett.

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

pr dagen er det 25 de er 
ut noe form premiering

Forhåndsbetalt for 
sesongen gjennom 
klubbkontingent

Litt Kanskje

100 Vipps Nei Nei
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

75,- Vipps Nei Nei

Usikker Vipps Nei Nei

80 Vipps Nei Ja

okkje meir enn 100kr Vipps Nei Nei

70kr
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Ja

100 Kontant Nei Nei

80 - 100 Kontant Litt Nei

Ikke aktuellt for oss
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

80 Bankoverføring Nei Nei

80,-
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

Vet ikke, er ikke 
undersøkt

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Kanskje

Omtrent som i dag
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Kanskje

Tror ikke vikan ta noe 
mer

Kontant Nei Nei

50-70 Kontant Nei Nei

100 Vipps Nei Nei

Vi tok opp dette på 
årsmøtet med tanke på 
å senke avgiften, men 
alle mente dette var en 
bra grense for oss.

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

Vanskelig å si, tror ikke 
kontingenten har så 
mye å si innen 
rimelighetens grenser

Bankoverføring Litt Nei

Vi mister medlemmer 
hvis vi tar kontingent.

Forhåndsbetalt for 
sesongen gjennom 
klubbkontingent

Nei Nei

100
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Mye styr Kanskje

70 Vipps Nei Ja

Vet ikke Vipps Nei Nei

60kr Kontant Nei Nei
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

Usikker, men tror vi har 
litt å gå

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Kanskje

Vet ikke, men noe 
særlig mer enn 100kr 
tror jeg vil være skadelig

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Kanskje

Vet ikke Vipps Litt Nei

vet ikke
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Kanskje

Kveldsavgiften går til 
premier

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

Vanskelig å vite sikkert, 
kanskje 100 kr

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

100
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Kanskje

100,- Naboklubbene 
kjører 100kroner 
kvelden og det går greit 
nok - men kanskje det 
kan ha noe å si for den 
synkende deltakelsen i 
de klubbene?

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

100 Bankoverføring Litt Kanskje
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

140 Vipps Litt Nei

Usikker, men tror vel 80 
i hvert fall hadde vært 
spiselig

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Kanskje

75
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

ingen mening
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Styr når kasserer ikke 
er der

Nei

100 Kontant Nei Kanskje

60-70 Vipps Litt Kanskje

100 Vipps Litt Ja

100
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Ja

80 Vipps Nei Nei

Veit ikkje
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Kanskje
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Hva kunne 
maksgrense for 
kveldskontingenten i 
klubben være uten å 
miste medlemmer?

Hvordan samler 
dere inn 
kveldskontingente
n i dag?

Hvordan opplever 
dere håndteringen 
av 
kveldskontingentinnb
etalingen?

Er det ønskelig med 
innsamling av 
spilleavgift ved hjelp av 
automatisk VIPPS-krav 
basert på startlisten?

50 Vipps Nei Kanskje

60
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Litt Kanskje

80, kanskje? Vipps Litt Ja

vanskelig å svare på .. 
ser ikke poenget

Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

70-80 kr
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Nei

100 Kontant Nei Nei

90 Bankoverføring Nei Kanskje

25 Vipps Litt Kanskje

Vet ikke
Kombinasjon 
kontakt/Vipps

Nei Kanskje

60 kr Vipps Nei Kanskje

100 Vipps Nei Kanskje

100 Vipps
Styr når kasserer ikke 
er der

Ja
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Noe Kantina vår drar spillere fra andre klubber.
Silensium i Drammen Tror 
lederen er Erna Ervik.

Nei Nei dessverre.. Nei

Nei Nei ingen

Noe
Vi må kontakte tidligere og nåværende medlemmer til å melde 
seg på til spillekveldene. vi må være pådrivere for å skaffe 
makkere til den/de som mangler.

Nei.

Nei

Det er vanskelig.Tror ikke det har noe med priser på turneringer 
og gjøre tror de fleste bare vil spille 1 dag i uka i skrivende 
stund er det bare 11 par påmeldt til KM par for 
Romerike/Glåmdal så  interessen er dårlig. I klubben vår er det 
bare jeg og makker som reiser ut og spiller turneringer/divisjon 
om jeg gir alle i klubben info om kommende turneringer i 
kretsen. Når det gjelder Simultan, poenghøsten og MP treffet 
mener vi det burde hvert samme serviceavgift som på vanlig 
klubbkveld.De fleste spillerne i klubben vår bryr seg ikke om 
mesterpoeng så da gidder dem ikke betale mer for og gi NBF 
mer penger sier dem så lenge dem ikke får igjen noe.Jeg hadde 
en diskusjon i klubben før pandemien om dette med 
medlemskontingent og startavgift,de fleste av medlemmene 
skjønte ikke hvorfor vi måtte stå i NBF for og spille kort 1 dag i 
uka.Jeg forstår dem men jeg fikk forklart hvorfor,så dem 
skjønte det. Derfor melder ikke vi oss på Simultan og 
Poenghøsten.De kveldene vi har spilt simultan og MP treffet 
har klubben sponset spillerne med ekstra avgiften.Jeg og noen 
til synes det er moro og bli sammenlignet med flere enn 4 bord 
de kveldene det er mulig.

nei

Noe
God informasjon og gjennom god organisering av kveldene så 
fører det til at spillere søker seg til klubben, miljø er viktig

Gla bridgen i Nittedal med 
ca 10-12 bord, spiller på 
dagtid, kontakt Anders 
Augestad, som også er 
medlem i Nittedal.
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Nei Valgfag på skola sammen med sjakk nei

Nei
Egne folk med ståpåvilje til å hente inn/fram tidligere 
medlemmer

Nei

Ja
Først må pandemien bli slutt. Det er fortsatt noen som er 
redde. Vi må ringe/sende mail for å få medlemmer tilbake.

Porsgrunn bridgeklubb

Nei Nei desverre. Nei

Nei
Premiering av ymse slag; gjennomgå et spill og to i løpet av 
kvelden;

Nei

Noe
Markedsføre på mail mere, og gjøre mer oppmerksom på de 
ulike FB sider kretser og klubber har.

Nei

Noe
Vi fikk en feil på dubleringsutstyret, da erfarte vi at howell uten 
barometer ga mye roligere og triveligere klubbkvelder. Støy og 
tidsbruk pga diskusjon av spill ble borte.

Ingen

Nei Vet ikke
Bjerkvik Bridgeklubb tror jeg 
. Er ikke sikker.
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Noe

I vår klubb med så mange pensjonister og "mosjonspillere" er 
bridge koblet med sosiale arrangement det som fenger mest. 
Både forbund og klubber har jo flere av slike arrangement og 
jeg tror derfor at vi egentlig er dekket med tilbud. Når det 
gjelder de som har større ambisjoner er det jo også rike tilbud. 
Det eneste jeg ser er at vi nok alle kan bli bedre til å lære bort 
og øke kvalitet og spilleferdighet. Så med bedre ferdighet kan 
kanskje noen flere ønske å delta i litt mer "alvorlige" 
turneringer.

Nei

Noe Nei. Nei.

Noe
Lavere startkontingenter på turneringer, flere tilbud som er 
rettet mot bredden (færre spill, lengre tid pr runde), mer bruk 
av hcp i turneringer...

Kjenner ikke til klubber i 
Larviksområdet, men vi 
jobber kontinuerlig med å få 
privatspillende til å komme i 
klubben

Noe Ha et trivelig miljø med blanding av kjønn og alder Nei

Nei

Premiere hcp, og andre resultater! Vi kjører spurtpremier 
omtrent hver klubbkveld, etter beste runde, dårligste runde, 
nærmest middels osv. Da blir mange sett utenom de som alltid 
er synlige

Kjenner ingen

Ja Servering😊 Åros - slags del av Søgne BK
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Ja kutte ut mesterpeng på spilling på Realbridge.
Har hørt om en del klubber, 
det er her hovedfokus på 
rekrutering til Nbf bør ligge

Nei

Ha en fin tone, vi som har med oss 10 skolebarn er det utrolig 
viktig att ingen erfarne spillere hever stemma, vist det blir gjort 
feil, strengt forbutt i vår klubb. Kunne kose seg med litt å bite i, 
og ikke spille for mange spill. Må kunne diskutere litt, tror de 
unge trenger forståelse.

Nei

Ja Nei Nei

Noe Nei Nei

Nei
Rekruttering, rerekruttering, egne dedikerte personer som kan 
følge opp de som av og til er innom.

Ikke nå lenger

Nei Vet ikke Kjenner ingen

Noe
Jeg mener det kun skal være mulig å spille turneringer om 
mester/klubbpoeng i helgene.

Nei

Noe ingen ingen

Noe Ikke nett bridge 7 dager i uka
Sørum bridge klubb. Leif 
Ottnes
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Ja nei nei

Noe Vi arbeider med en plan nå

Det er mange, særlig 
pensjonistklubber, men jeg 
har ikke navn på leder. 
Inntrykket er at de er 
fornøyd med hvordan de 
har det

Noe
Halv startkontingent  de første par årene man spiller bridge. 
Man er ofte bare liste fyll de første årene  likevel.

Harstad bridgklubb, Dag Ivar 
Bårdvik

Nei nei rygg bridgeklubb   Sandane

Noe
Når pandemien er under kontroll og vi får krav om vaksinepass 
for å delta.

Bislett BK som spiller på 
Tøyen.

Nei

lage hyggelige kvelder med overraskelser, spurt- og 
trøstepremier, invitere til gratis-kvelder, gjøre noe ekstra ut av 
jubileer, hos oss er det gratis kaffe og hjemmebakst/vafler inkl i 
spilleavgiften, og det vet vi at det settes pris på, informasjon 
om ting som rører seg i bridgeverden, holde medlemmene 
oppdatert ved å legge ut info på hjemmesida, ha et apparat 
klart til å skaffe makkere når noen mangler det

Gla-bridgen i Nittedal, men 
vet ikke hvem som er leder

Nei Mat drikke servering Ja, Sverre ekeli

Nei Ingen Nei

Noe nei nei

Nei
Hyggelig miljø. Vi har gratis kaffe/kjeks/twist. Noen ganger 
gratis lodd, enkle premier.

Nei
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Noe Nei Nei

Noe Usikker Nei

Nei
Tror ikke prisene må mer opp, vet flere klubber vurderer å 
melde seg ut fra forbundet pga av kostnadene

Ålen Bk, Anders Grøtt

Nei Nei Nei

Ja
Problemet er det samme som det har vært siste 25 år: 
manglende rekruttering

Porsgrunn bridgeklubb

Nei

Vi er en fast gjeng som stort sett møter opp hver kveld, men ser 
vel at noen gjestespillere har forsvunnet grunnet real-bridge. 
Personlig mener jeg at bridge er et sosialt spill og er lite fornøyd 
med real-bridge som jeg mener har litt negativ virkning i 
forhold til hva jeg mener bridge skal vøre!

Ingen anelse.

Noe Ikke akkurat nå Nei

Noe Hos oss vil de møtes og spille live.
To «klubber»vet ikke 
navnet, tror at det bare er 
nien som møtes og spiller

Nei Trivelig sosialt miljø Nei

Nei Handicap Nei

Nei Nei Nei

Nei Nei Nei
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Nei Framheve det sosiale aspektet Nei

Noe . Nei

Nei Vet ikke Nei

Nei det kan være med høyere mester poeng nei

Nei vet ikke vet ikke

Noe Jeg tror en forsterket sosial profil har jeg tro på Vet ikke

Nei
Skape en god sosial ramme. Vi har innført gratis kaffe og te i 
tillegg til pølsesalg

Nei

Noe

Tror man må få satt fokus på det sosiale, spesielt i 
klubbturneringer. Merker at hos oss så går det faktisk litt 
senere nå enn før pandemien - men vi har heller ikke brukt noe 
energi på å mase på tempoet. Vi er bare glad vi har rundt 
5bord. Vi gikk ned til 24 spill fra 27 slik at vi fortsatt kommer oss 
hjem før kalenderen endrer dag.

Mener å ha hørt at de har 
"klubb" i Haltdalen. Har ikke 
noe kontaktpersoner fra de.

Noe Kvalitet i arrangement nei
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Noe Vennligere atmosfære, raskere spilling, lavere pris
De fleste klubber er nå 
medlemmer. De som ikke er 
det vil ikke

Nei

Om noen uker, når vi forhåpentligvis er tilbake i normal gjenge 
for godt, planlegger vi å ringe hver enkelt og invitere de til 
klubben. Vi har makker-garanti alle kvelder, så man kan komme 
uten makker.

Er i hvert fall en veldig liten 
klubb som spiller på et bo-
senter + en pensjonistklubb. 
Kjenner ikke til hvem som er 
kontakt-personer her

Nei Direkte kontakt
Flå, vet ikke om de spiller 
mer, kontakt karsten Ekeren

Noe
lavest antall spill for å oppfylle kriteriene for bl a mesterpoeng 
vil kunne gi flere deltakere

Åsgårdstrand: Aagot 
Nordheim og

Nei Nei Nei

Ja
Skape et reelt sett inkluderende miljø.  Vel fungerende 
makkergaranti som er lett å bruke hvis man ikke har makker.  
Ringe tidligere spillere for å få dem tilbake.

Ja, det er minst to her jeg 
bor i Askim.  Nei.

Noe Nei, men vil gjerne ha tipps.
Torsdagsklubben, Svein 
Tømmerdal

Noe Rekruttering/Bridgekurs Nei

Noe
Vi driver aktiv rekruttering, vi. Personlig tror jeg at behovet for 
å se, snakkes og holde i korta vil gjøre at vi kommer tilbake på 
samme nivå som tidligere: 10-12 bord

Skatteetaten og muligens 
Bislet BK ( men noendel av 
dem spiller hos oss) Samme 
med Norges Bank

Noe Viktig med sosial profil for å få med flest klubbspelarar Nei
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Har pandemien / 
RealBridge endret noe 
på hvordan deres 
medlemmer spiller 
bridge / foretrekker å 
spille bridge?

Har dere noen tips om hva man kan gjøre for at flere 
deltar på de fysiske turneringene?

Vet du om klubber som 
ikke er medlem av NBF i 
ditt nærområde? Kan du 
gi kontaktperson til de?

Nei Handicap månedlig Nei

Nei Ingen Skogn,,,Egil Holte

Noe Ha det trivelig på bridgekveldene! Nei.

Nei
gjøre de attraktive nok med premier, handicap, sosiale aspekter 
ol

Ingen som nå er aktive

Noe Tror startkontigenten på enkelte turneringer er Nei

Nei Nei Nei

Nei Nei Nei

Ja Nei, har ikkje fysiske turneringer for tida Nei

Nei Gå ned på start avgift og mindre premier Strandbygda bk

Ja nei nei

Nei rtekruttere flere nei

Ja Økt rekruttering Ja


