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Særskilt fullmakt fra Bridgetinget 2020 
 

 

 

Bakgrunn 
I henhold til vedtektenes § 5-6 h) bridgetinget kan tildele kretsledermøte en særskilt fullmakt til å 

behandle saker.  

 

Bridgetinget 2020 tildelte kretsledermøte en særskilt fullmakt til å behandle følgende sak: 

«Kretsledermøtet 2021 gis særskilt fullmakt til å behandle fritak for serviceavgift for juniorer i 

ordinære klubber. Styret utreder saken og fremmer forslag til kretsledermøte. Særskilt bør 

tilbakevirkende kraft vurderes.» 

Fakta 
Bridgetinget 2018 vedtok at juniorbridgeklubber ikke skal betale serviceavgift. Definisjonen på en 

juniorbridgeklubb er at minst 50% av medlemmene er juniorer samt at deltakelsen på spillekvelder 

normalt består av minst 50% juniorer.  

Det har i etterkant av dette vedtaket vært ytret ønske om at fritaket for å betale serviceavgift bør 

gjelde generelt for juniorer, også utenom de som spiller i juniorbridgeklubber. Spesielt ble dette 

drøftet på Bridgetinget 2020, og derfor er det også gitt en særskilt fullmakt til dette kretsledermøtet.  

 

Serviceavgiften er NBF viktigste kilde for å finansiere driften. Den er til for at de som benytter NBFs 

tilbud mest, også yter mest. Samtidig har NBF per i år rundt 300 juniormedlemmer, eller ca 3,5 % av 

medlemsmassen. Av dette igjen er det en stor andel som spiller i juniorbridgeklubber.  

Økonomiske konsekvenser 
Å gi et generelt fritak for serviceavgift for juniorer vil medføre et lite tap på serviceavgift. Om man tar 

utgangspunkt i at 100 juniorer i dag spiller utenfor en juniorbridgeklubb, spiller 20 klubbkvelder i året 

samt at serviceavgiften er kr 17, så utgjør forslaget et tap på kr 34 000. I tillegg vil det også 

forekomme et lite tap på serviceavgift for FP-turneringer.  

En annen økonomisk konsekvens er kostnaden det vil medføre å omprogrammere NBFs 

serviceavgiftinnkreving. Denne er ikke beregnet i detalj, men vil være en engangskostnad.  

Vurderinger 
NBF har stor forståelse for at juniorer som ikke har anledning til å spille i et juniormiljø opplever å 

måtte betale mer for å spille bridge enn andre juniorer. Selv om vi både vet og tror at mange klubber 

dekker kostnaden, så er den fortsatt der.  

 

Juniorer er NBFs kanskje viktigste satsingsområde, og man har mange andre gode støtteordninger for 

denne gruppen. Å gi et fritak for serviceavgift vil medføre små kostnader for NBF, og kanskje gi 

klubbene et incitament for å la juniorene spille billigere bridge. Det kan få flere til å delta.  



NBFs styre har som mål å se vurdere flere sider rundt serviceavgift og medlemskontingent frem mot 

Bridgetinget 2022. Det er naturlig å også vurdere juniorenes ytelser til organisasjonen i samme 

prosess, kanskje særlig i forhold til de tekniske løsningene.  

Det er derfor fornuftig å innstille på at man gir fritak for serviceavgift for juniorer, men at man lar de 

tekniske implementeringene vente til man eventuelt gjør en større endring.  

Innstilling 
1. Styret ber kretsledermøtet vedta at juniorer er fritatt for serviceavgift.  

2. Vedtaket gjelder fra og med 1.1.21 (tilbakevirkende kraft). 

3. Inntil den tekniske løsningen er på plass, så søker klubbene om å få tilbakebetalt summen de 

har innbetalt i serviceavgift for juniorer innen 15. desember hvert år. Første søknadsfrist blir 

15. desember 2021 gjeldende for perioden 1.1.21 – 15.12.21.  

4. Det kreves at klubbene har minimum 50% lavere startkontingent for juniorer.  


