
Norsk Bridgeforbund

BBO-turneringer
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2. Hva innebærer det at vi har laget en «virtual
club»?
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innebærer det?

4. Hvordan sette opp en betalingsturnering?
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6. Spørsmålsrunde



Hvorfor gjør vi dette?

• Først og fremst: 
Ønsker å kunne tilby bridge i disse tider

• Sekundært:
Sikre økonomien til forbundet sentralt, 
kretser og klubber

• Også:
Tilby seriøse, stabile og trivelige turneringer 
slik at vi er rustet for å starte opp igjen 
engang



Tusen takk!

• Dere som organiserer for andre gjør en 
fantastisk jobb i disse tider – vi kan ikke få 
takket dere nok!



Hva innebærer en virtual club?

• Alle klubber i NBF er samlet under en 
«paraply». 

• Felles kode for å sette opp turneringer; BBUU

• Inntektsdeling av startkontingenten – 50/50 
etter fratrekk av noe småtterier (60/40 i 
starten)

• NBF fakturer BBO for «vår» andel



Virtual club fortsetter

• Egne brukere på BBO for hver klubb med 
utvidede rettigheter:

– Kan sette opp 10(!) turneringer om gangen

– Ingen reklame

– Ingen ventetid(?)

– Mulighet for å sende BB$ fritt til sine spillere 
(problemer med påmelding, premier etc)

– Verktøy for å flytte inkluderingsliste (kommer)



Hva skal vi gjøre med vår andel av 
startkontingenten? 

• Alle turneringer har en startkontingent – vi ber 
om at alle bruker 1BB$

• NBF fakturerer BBO månedlig for alle klubber

• Vi regner med at vi får lister over hver enkelt 
klubb

• Muligheter:
– NBF trekker dette fra serviceavgiften

– Alle klubber donerer dette til juniorfondet

– Andre muligheter? 



Hvem vil være med på dette, og 
hva innebærer det?

• NBF skal være en seriøs partner til BBO
• Vi «forlater ikke skipet» om det plutselig skulle bli gratis igjen
• Alle turneringer skal rapporteres inn til NBF for mesterpoeng,

serviceavgift og (helst) hcp-beregning. Husk at spillerne nå også 
betaler til BBO (i tillegg til hva klubben krever inn ved siden av).

• Seriøse turneringer i henhold til NBF og BBO reglement og 
retningslinjer

• Memorandum of understanding: 
https://doc.bridgebase.com/Tournament%20Orgs/memorandum_o
f_understanding.pdf

• Brukerveiledning virtual club: 
https://blog.bridgebase.com/2020/04/02/the-virtual-club-
manager-manual/

• Foreløpig tidsramme: Frem til 1. september (sommerbridge)

https://doc.bridgebase.com/Tournament Orgs/memorandum_of_understanding.pdf
https://blog.bridgebase.com/2020/04/02/the-virtual-club-manager-manual/


Hvem vil være med på dette, og 
hva innebærer det?

• Vi har skaffet brukerkontoer til «alle» klubber 
som har vist interesse eller arrangert gratis 
turneringer. 

• De som vil bli med i den virtuelle klubben sender
en epost til ruter@bridge.no

• De som vi har skaffet konto til får en epost i retur
med brukernavn og passord for klubbens BBO-
konto.

• Kan da sette opp turnering allerede i kveld med 
kode BBUU og startkontingent 1BB$. 

mailto:ruter@bridge.no


Startkontingent

• Vi ønsker at det skal være forutsigbart og likt 
for spillere – derfor ber vi alle bruke 1BB$.

• Det sikrer også BBO en fornuftig inntekt fra 
dette, og det blir ikke urimelig for spillerne

• Klubben kan kreve inn via VIPPS (o.l.) for 
dekning av husleiekostnader, premier, 
serviceavgift etc

• Husk at startkontingenten skal angis i cent = 
100!



Hvordan setter vi opp 
betalingsturnering?

• Allan prøver å vise frem på BBO (minimum 
20% sjanse for at det går galt…)



BB$

• 1BB$ = 1$

• Ikke kjøp i app – der tar Google en egen
googleskatt

• Kjøp på nettside ved å trykke på BB$ knapp i 
høyre hjørne

• Klubben kan kjøpe BB$ og ha i reserve til de
som sliter (klubbens konto får ubegrenset 
mulighet til å overføre)



Spørsmål?


