
Nettverksgruppemøte
for juniorbridgeklubber

29. november kl 19:30-20:30



Plan for møtet
1. Kontingent

• Når og hvordan betaler juniorene? 
• Serviceavgift – infosak.

2. Lokale juniorleire sommeren 2022
• Hvorfor er det en god idé, og hva kreves av arrangøren? 
• Rammer og betingelser

3. Skolemesterskap 2022
• Dato, sted og innhold.

4. Hjemmeside juniorbridgeklubbene
• Søkt om støtte til å utvikle ny og forbedret versjon. Hva er deres viktigste behov?

5. Toppidrett Bridge: Valgfritt programfag VG1, VG2 og VG3
6. Bridgens Dag 3. september 2022
7. NM junior 2022
8. Junior aktivitetskalender 2022



1. Kontingent juniorer 2022

• Betaling av det enkelte medlem til Vipps #709574 (50,-) for 2022
• Fra og med 2021 ble rutinene endret slik at junior 

medlemskontingent skal kreves inn direkte fra forbundet, og den 
enkelte betaler med Vipps. 

• Bakgrunn: NBF jobber for å få arbeidet med juniorbridgen inn under 
statlige støtteordninger. Da må betalingen være sporbar ned til 
enkeltindividet, og det er den ikke så lett om klubben krever inn 
kontingenten.

• Klubben har fremdeles anledning til å ta en klubbandel i tillegg.



Klubbens rolle: Informere

• Klubbens oppgave er å gi Vipps-nummeret til sine juniormedlemmer, og 
forklare følgende:

a) Betales (helst) av medlemmet selv til #709574
b) Kan betales av foresatte (evt. besteforelder/tante e.l. med nær relasjon), men da er 

det VIKTIG at man skriver i meldingsfeltet hvem betalingen gjelder for. Fullt navn 
på medlemmet må stå der, gjerne også medlemsnummer

• Hvis man har glemt å skrive hvem betalingen gjelder (ikke nødvendig om 
medlemmet selv betaler), så må man snarest skrive en e-post til 
bridge@bridge.no og informere. Har ikke noen i medlemmets familie 
VIPPS? Ta kontakt, så fikser vi faktura.

• Klubbene melder inn/ut juniormedlemmer i klubbadmin som vanlig. NB! 
Husk riktig fødselsår + postadresse!



Serviceavgift – juniorer fritatt

• Klubben faktureres ikke serviceavgift for juniorer fra og med 
01.01.2021

• Betingelse: minimum 50 % reduksjon i startkontingent for juniorer
• Systemet vårt håndterer ikke dette automatisk ennå
• Inntil vi får gjort om serviceavgiftsystemet (etter Bridgetinget 2022), 

så må klubbene søke om å få tilbakeført serviceavgiften
• Send e-post til bridge@bridge.no med en oversikt
• https://www.bridge.no/Organisasjon/Kontingent-

avgifter/Serviceavgift for satser serviceavgift

mailto:bridge@bridge.no
https://www.bridge.no/Organisasjon/Kontingent-avgifter/Serviceavgift


2. Satsing på lokale bridge sommerleirer



Velkommen 
aktivitet
• Behov for aktiviteter i perioden mellom 

skoleslutt-fellesferie og fellesferie-skolestart

• Lavere terskel for å melde seg på når leiren er 
lokal. Bedre lokal/regional forankring

• Alternativt tilbud til fotballskole e.l.

• Bedre sjanse for å bygge lokalt stabilt miljø

• Alder – flere av de yngste kan være med når 
reiseveien er kortere

• Billigere for deltakerne; økonomi blir ikke en 
begrensende faktor



Målgruppe

• (9) 10-15 år/14-18 år

• Fra egen kommune/krets

• Minimum 4 deltakere, maksimum 32 
deltakere 

(NB! Pass på lokal korona-forskrift)



Form
• Langhelg (torsdag – søndag/fredag-lørdag e.l.)

• Dagtid, eller med én eller flere overnattinger

• 1-4 dager/døgn

• Tidspunkt: Anbefaler en av de første to ukene 
etter skoleslutt, og/eller i ukene etter 
fellesferien

• Sted: Leirskole, bondegårdsferie, låne lokal 
skole/folkehøgskole, grendehus e.l. Maksimalt 
4 deltakere deler rom.

• Innhold: lynbridge for de ferske. Turneringer 
for mer rutinerte.



Rammer

Frifond Barn og Unge 

https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-barn-og-unge/


Søk Frifond Barn og Unge

• https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-
barn-og-unge/

• Frifond barn og unge støtter lokale prosjekter 
for og med barn og unge. Det er ingen 
søknadsfrister og superenkelt å søke.

• For å søke støtte fra Frifond barn og unge må 
dere være en gruppe på minst tre personer. 1/3 
av dere må være under 26 år og dere må basere 
prosjektet deres på frivillig innsats. Det vil si at 
dere ikke kan få lønn eller honorar for den 
jobben dere gjør med prosjektet.

https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-barn-og-unge/


Økonomi

• Vi antar at alle vil få støtte fra Frifond Barn og Unge
• NBF bidrar med 175,- i arrangørstøtte pr deltaker pr arrangementsdag. 
• Eksempel: Om man arrangerer torsdag – lørdag, 3 dager, og har 8 

deltakere, får man 3*175*8=4200,- i støtte. 
• Midlene kan brukes til å dekke utgifter som ikke dekkes av Frifond 

Barn/unge (f. eks. transport). Om leiren gir overskudd, skal overskytende 
beløp benyttes til oppfølgingstiltak av deltakere.

• NB! NBFs støtte er ikke forhandlingsbar. Det vil si om man velger en 
arrangementsform som koster mer, må det dekkes av deltakeravgift eller 
klubbens oppsparte midler (evt. annet). 



Betingelse for støtte fra NBF: Rapport

• For å få støtten fra NBF til sommerleiren må tre vilkår oppfylles:
• Informere om at man skal arrangere og be oss legge inn i junior 

aktivitetskalender
• Gjennomføre
• Sende kort rapport med antall deltakere, antall dager, samt aktiviteter + et 

bilde 
• NBF jobber for å nå 700 juniormedlemmer i løpet av de tre neste 

årene. 
• Vi håper dere legger opp til at alle som deltar melder seg inn i lokal 

bridgeklubb og betaler en medlemskontingent på 50,- til Norsk 
Bridgeforbund (om de ikke er medlemmer fra før)



Politiattest/barneomsorgsattest

• Alle ledere skal vise begrenset politiattest
• Begrunnelse for at man ber om politiattest fylles ut av klubben
• Den enkelte søker her: https://attest.politi.no/ (søkere under 18 år 

må sende pr post)
• NBF kan bistå med å fylle ut skjema for begrunnelse

https://attest.politi.no/


Hvorfor kreves det politiattest?

• I Norsk Bridgeforbund krever vi fremvisning av 
politiattest uten anmerkninger fra alle personer 
over 18 år som utfører oppgaver som innebærer et 
ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller 
personer med utviklingshemming. 

• Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun 
utføres av skikkede personer, gjennom at personer 
som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig 
innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.



Legg lista lavt

• Begynn heller med få inviterte og utvid, enn å satse 
på et stort arrangement som må nedskaleres

• Finn et hyggelig sted i egen kommune. Kanskje 
naboen har et landsted du kan låne?

• Barn og unge vil ha få aktivitetstilbud i sommer. De vil 
være glade for alt!

• Sørg for å involvere nok voksne. 1 pr 4 barn er 
anbefalt.

• Legg bridge-ambisjonene lavt. Bridge er 
hovedaktiviteten, men sørg for badminton, bading, 
fjelltur eller andre aktiviteter også. 



3. Skolemesterskap 2021

• Formålet med skolemesterskapet er å skape flere 
aktive juniorbridgemiljø i Norge. 

• Dato: 27.-28. mai

• Sted: Lillehammer
• Overnatting: Birkebeineren med selvhushold
• Økonomi: Reise dekkes av lagene. Overnatting dekkes 

av arrangør.

• Detaljer: Vær så god Kurt-Ove!



4. Hjemmeside juniorbridgeklubber

• Har søkt LNU aktivitetsstøtta om prosjektmidler for å lage nye hjemmesider 
til juniorbridgeklubbene. Svar i januar.

• Ønsker:
• Viser tydelig hva bridge er for nye besøkende
• Lar besøkende prøve å spille bridge der og da – i forsidebildet (integrere noe á la Synrey’s trick taking bridge 

eller BridgeMaster)
• Filmsnutter – derfor spiller jeg bridge
• Tydelig informasjon om hvordan man blir medlem
• Tydelig informasjon om arenaer for juniorer å spille bridge – fysisk og online. Aktivitetskalender.
• Gode bilder, enkel struktur, responsivt design, moderne fonter og illustrasjoner. visuell, ung, moderne 
• En hovedside som er nasjonal, undersider som er for den enkelte klubb
• Interaktiv: Koblet mot SoMe; feed fra lokal juniorbridgeklubbs facebookside + enkelte av Norsk 

Bridgeforbund sine sider, Insta-feed med egne hashtags, blogg fra unge bridgespillere



Behov hjemmeside

• Hva er klubbens behov?
• Hva dekkes av andre apper (f. eks. Spond/facebook/andre), og hva må 

med på hjemmeside/klubbadmin?
• Alle juniorbridgeklubber inviteres herved til å komme med innspill om 

ønsker og behov. Behov skal kartlegges innen utgangen av januar.



5. Toppidrett bridge i videregående skole

• Valgfritt programfag. Kan tas av elever på alle linjer. Karakter i faget 
teller med i snittet på lik linje med andre karakterer. 

• Tilbys av Jåttå vgs i Stavanger. 
• Læreplankode IDR05-02 - FAGKODE IDR3013
• Faglærer: Vetle Faag
• I dag: 14 elever fra hele landet
• Digital undervisning (Teams og RealBridge) og fysiske samlinger
• Elevene går på sin vanlige skole, og Jåttå vgs legges inn som skole 2
• Mer informasjon om faget

https://www.bridge.no/Laer-bridge/Toppidrett-Bridge-vgs


6. Bridgens Dag: 3. september

• Veileder til støtte for Vår Dag
• Søknadsportal åpen 17. jan – 7. februar!
• NB! Barn og unge i målgruppen + samarbeide med annen org.

https://frivillighetensar.no/veiledning-til-vr-dagsttte


7. NM junior 2022

• Innstilling: Helga mellom høstferie-ukene, 8.-9. 
oktober. Terminliste vedtas 10. desember.

• Ønsker lokal arrangør
• Rimelig reisevei fra alle steder i landet
• Egnet lokale
• Mulighet for rimelig overnatting

• Fokus på trivsel og samhold

• Interesserte arrangører kan sende e-post til 
bridge@bridge.no



8. Aktivitetskalender 
juniorer internasjonalt
• Internasjonale juniorturneringer på RealBridge i 

desember. Ta kontakt med Kristian Ellingsen.
• EBL har foreløpig ikke listet noen arrangement i sin 

kalender

• WBF har foreløpig ikke listet noen arrangement i sin 
kalender



Nasjonale arrangement

• Vinterferien: Ønsker dere å danne nytt skolelag? Tilbud om 
bridgelærer til arrangement i vinterferien. Må ha hint innen midten av 
januar.

• 12.-13. mars: Os Junior Open
Tre klasser: 10-14/15-19/20-25

• 27.-28. mai: Skolemesterskap 
• Sommeren: Lokale/regionale sommerleirer
• Ingen nasjonal sommerleir, men kommer til å jobbe for en lokal leir på 

Lillehammer parallelt med festivalen

https://www.osbk.no/var/fckeditor/osbk/file/samla.pdf
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