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Referat nettverksgruppemøte juniorbridgeklubber 
Dato: Mandag 29. november 2021 

Tid: 19:30-20:30 

Til stede: Ingmund Bjørkan (Trondheim Ungdomsbridge), Kristin Idland (Sandnes Juniorbridgeklubb) 
Leif Juvik (Os Juniorbridge), Karl-Henrik Lange (Helgeland Juniorbridgeklubb - Sømna), Kurt-Ove 
Thomassen (Helgeland Juniorbridgeklubb), Lene Magrethe Skeibrok (Båro Bridgeklubb), Jostein 
Austad (Flekkefjord BK), Arvid Lillejord (Farsund BK) 

1. Kontingent. Når og hvordan betaler juniorene? Serviceavgift – infosak. 
Juniorer fritatt for serviceavgift f.o.m. 2022. Betingelsen er at junioren i den aktuelle 
turneringen betaler maksimalt halv startavgift. Systemet til NBF håndterer ikke dette 
automatisk, så klubben må sende en oversikt med hensiktsmessige intervall og be om å få 
refundert. 
 
Kontingent 2022, 50 kroner, betales av det enkelte medlem til Vipps #709574. Kan også 
betales av foresatte (eller andre som står medlemmet nær), og det er da veldig viktig at 
betalingen merkes med fullt navn på medlemmet. 
 
Per d. d. er det registrert 356 juniormedlemmer (<26 år) i NBF, men bare 164 betalinger. Ved 
minimum 200 tellende medlemmer (individuelt og frivillig innmeldt, og betalt en kontingent 
på minimum 50,- i medlemsåret) kan NBF søke Frifond Organisasjon og få midler til fordeling 
etter egne retningslinjer til ungdomsarbeid. NBF har retningslinjer som tilsier 1/3 til drift, 1/3 
til prosjekter, og 1/3 til starthjelp nye klubber. Sist NBF mottok midler fra Frifond 
organisasjon hadde vi ca. 200 tellende medlemmer og mottok ca. 165 000 til fordeling. Når 
NBF ikke mottar midler fra frifond organisasjon, kan hver enkelt klubb søke frifond barn og 
unge, og få opptil 35 000 hver.   
 
Møtet mente det ville være like greit for klubbene å søke prosjektmidler fra Frifond Barn og 
unge i 2022 og 2023, og avgjorde at vi lar 2021 gå uten å gjøre et stort arbeid for å kreve inn 
kontingent fra de som ikke har betalt i 2021, og starter med blanke ark i 2022. 
 
Klubbene har ansvar for å vedlikeholde medlemslister og informere om hvordan 
kontingenten betales. 
 

2. Lokale juniorleirer sommeren 2022 
 
Bedre sjanse for å bygge stabilt lokalt miljø, samt usikkerhet rundt hvor trygt det er å samle 
mange barn fra hele landet neste sommer er de to hovedgrunnene til at NBF ønsker å satse 
på lokale/regionale sommerleirer heller enn nasjonal sommerleir i 2022. 
 
Alle som driver med juniorarbeid oppfordres til å planlegge en sommeraktivitet – stor eller 
liten.  
 
Alle som arrangerer en sommeraktivitet oppfordres til å involvere noen barn/unge i 
planleggingen, og søke frifond barn og unge om støtte.  
 

https://www.frifond.no/om-frifond/om-frifond-barn-og-unge/
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NBF vil støtte med 175,-/barn/døgn som kan brukes til a) dekke utgifter til leiren dersom man 
ikke får/velger å ikke søke støtte til aktiviteten b) dekke eventuelt underskudd, b) øremerket 
valgfritt oppfølgingstiltak høsten 2022/våren 2023. 
 
Vi presiserer at alle involverte over 18 år i arrangement for barn og unge skal framvise 
barneomsorgsattest. Det søker den enkelte om på nett hos politiet. NBF kan være behjelpelig 
i dette arbeidet. 
 
Flekkefjord BK påpeker at den nasjonale leiren har vært svært viktig for etablering av 
juniorbridgemiljøet i Flekkefjord, og ytrer ønske om at den nasjonale leiren kommer tilbake i 
kalenderen ved neste korsvei.  
 

3. Skolemesterskap 2022. Dato, sted og innhold 
Kurt-Ove Thomassen informerte: Helgeland Juniorbridgeklubb har tatt over ansvaret for 
Marit Sveaas International Bridge Tournament. Overskudd fra dette arrangementet skal gå til 
prosjekt som kommer alle juniorbridgeklubber i landet til gode. For å få blest om turneringen 
og sponsorer, er det ønske om å ha et arrangement for juniorer parallelt. I år har Helgeland 
Juniorbridgeklubb og NBF en avtale om å arrangere skolemesterskapet samtidig.  
 
Skolemesterskapet 2021/22 blir arrangert på Lillehammer Kristi Himmelfart-helgen. 
Spilledager blir fredag 27.-lørdag 28. mai. Spillested blir Scandic Hotel Lillehammer, og 
overnattingssted blir i leiligheter på Birkebeineren Hotel&Appartments. Vi legger opp til at 
turneringsdeltakelse, overnatting og til dels mat blir dekket av arrangør. Deltakende lag 
ordner finansiering av reise selv. Helgeland Juniorbridgeklubb vil være behjelpelig med 
materiell som kan brukes for å skaffe sponsorer til en slik reise. Ta kontakt med 
kurtove@hotmail.com  
 
NBF Rogaland og Sandnes Junior Bridgeklubb har søkt om å være arrangør for 
skolemesterskapet 2023. Dette er i tråd med det vi snakket om på et tidligere 
nettverksgruppemøte, at om skolemesterskapet skulle kunne bestå, så var det nødvendig at 
oppgaven gikk på rundgang i de forskjellige miljøene. NBF vil innstille på at NBF Rogaland 
tildeles arrangementet i samarbeid med Sandnes Junior Bridgeklubb.  
 
Helgeland Juniorbridgeklubb – Sømna informerer om at kommunen har søkt om forsøk 
Bridge valgfag på ungdomstrinnet, men fått avslag. NBF ber om å få innsyn i avslagsbrevet for 
å bedre forstå hvordan vi skal nærme oss dette neste gang.  
 

4. Hjemmeside juniorbridgeklubbene 
NBF har søkt LNU Aktivitetsstøtta om prosjektmidler for å utvikle en hjemmeside som passer 
juniorbridgeklubbenes behov bedre. Spørsmålet er:  
 
Hva er klubbenes viktigste behov? 
 
Om midler til prosjektet innvilges, vil alle juniorbridgeklubber bes om å svare på et 
spørreskjema.   
 

5. Toppidrett bridge valgfritt programfag i videregående skole 
Fra dette skoleåret tilbyr Jåttå VGS i Stavanger faget Toppidrett Bridge 1. Læreplankode 
IDR05-02 - FAGKODE IDR3013. Faglærer er Vetle Faag. Dette skoleåret er det 14 elever fra 

mailto:kurtove@hotmail.com
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hele landet. Digital undervisning (Teams og RealBridge) og fysiske samlinger. Elevene går på 
sin vanlige skole, og Jåttå vgs. legges inn som skole 2. 
 
Informasjon til elever i 10. klasse vil gå ut i løpet av en måneds tid. Informasjon om faget. 
 

6. Bridgens Dag 3. september 
 
Bridge skal feires og markeres over hele landet slik at alle etter 3. september har hørt om 
bridge.  
 
Frivillighetens År gir i samarbeid med Sparebankstiftelsen ut arrangementsstøtte. Betingelse 
for å søke: Hovedmålgruppen for arrangementet er unge <26 år, og at man samarbeider med 
en annen organisasjon om arrangementet.  
 
Veileder til støtte for Vår Dag 
 

7. NM junior 2022 
 
Terminfestes 8.-9. oktober 2022. Klubber/miljø som kunne tenke seg å stå som ansvarlig 
arrangør (NBF fikser innbydelse, påmelding, medaljer, reisestøtte, turneringsledelse og 
arrangementsstøtte) kan melde seg til bridge@bridge.no. Betingelser for å kunne søke:  
 
- Forholdsvis lett reisevei for spillere fra hele landet 
- Egnet lokale 
- Mulighet for rimelig overnatting 
 

8. Junior aktivitetskalender 2022 
Internasjonalt: Verken European Bridge League (EBL) eller World Bridge Federation (WBF) 
har terminfestet noen mesterskap i neste sesong pga. usikkerhet med korona. 
 
Nasjonalt: I tillegg til arrangementene nevnt tidligere, merk spesielt Os Junior Open 12.-13. 
mars, med turnering i tre forskjellige klasser. 
 

9. Eventuelt 
Farsund BK forteller at spilling på FunBridge (utfordringer spillerne imellom/ «skuddpremie» 
på leder) har gitt spillerne en veldig fin utvikling. Utvikler en avtale på nasjonalt nivå for å få 
abonnement rimelig til juniorer.  

 

https://www.bridge.no/Laer-bridge/Toppidrett-Bridge-vgs
https://frivillighetensar.no/veiledning-til-vr-dagsttte
mailto:bridge@bridge.no
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