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Hensikt 
Covid-19 pandemien har påvirket NBFs klubber på ulike måte. De aller fleste har fått kuttet utgifter 

eller ordnet med alternative inntektskilder, og på den måten klart seg fint. Men for enkelte har dette 

vært vanskelig, og NBFs styre ønsker å støtte opp under at disse kommer i gang igjen.  

Om koronastøtten 
NBFs styre har satt av kr 150 000 som kan søkes om i 2021. Formelt vedtak er gjort i styremøte 2-21.  

Midler kan søkes om fra og med juni 2021 og frem til desember 2021, så lenge det fortsatt er midler 

igjen.  

Regler 

 
1. Styremedlem Tom Danielsen (TD) forvalter støtteordningen på vegne av NBFs styret.  

2. Søknader sendes via NBFs generalsekretær (allan.livgard@bridge.no) 

3. Søknaden skal inneholde: 

a) Årsregnskap 2020 

b) Foreløpig regnskap 2021 

c) Beskrivelse av klubbens situasjon 

d) Beskrivelse av hvilke tiltak klubben har gjort for å skaffe inntekter / begrense kostnader 

e) Hvilket beløp klubben søker om 

f) Andre relevante opplysninger 

g) Kontonummer for eventuell utbetaling 

4. Innvilgede søknader betales ut av NBFs regnskapskontor Viego. 

5. Klubben bør søke eventuelle statlige støtteordninger i tillegg 

Behandling av søknader 
Det er viktig for NBF at støtten går til klubber som har reelt behov for støtte. Søknader må derfor 

nøye beskrive klubbens økonomiske situasjon, hvilke tiltak som er gjort for å skaffe inntekter og 

begrense utgifter. Søkere har en plikt til å få forsøke å begrense sitt eget tap.  

 

I tilfelle mange søknader kan forvalter måtte velge mellom ulike søknader.  

Størrelse på støtte 
En enkelt klubb kan motta fra kr 5 000 til kr 15 000. Det skal vises til reelt behov for summen det 

søkes om. Ved mange søknader eller ved vurdering av lavere behov kan forvalter redusere støtte i 

forhold til hva det er søkt om.  

mailto:allan.livgard@bridge.no


Søknadsfrist og utbetaling 
Søknader behandles i bolker – og første runde gjøres frem til 1. august 2021. Alle søknader som har 

kommet inn før denne dato er med i vurderingen. Om det er midler igjen etter første runde er det ny 

frist 1. oktober og 1. desember.  

Klage 
Dersom man er uenig i vurdering av søknad kan det påklages til NBFs styret. Klage sendes via NBFs 

generalsekretær.  

Versjon: 
Versjon: 1.0 

Dato: 3. juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


