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Retningslinjer for Norsk Bridgeforbund (NBF) for bruk av midler fra Landsrådet for 

Norges barne – og ungdomsorganisasjoner (LNU). 
 

Hva er frifond? 

 

Frifond er en støtteordning som skal gjøre det mulig for barn og unge å drive med 

det de har lyst til – der de bor. Frifond ble opprettet av Stortinget i 2000 for å bedre 

de økonomiske rammebetingelsene for demokratisk og frivillig aktivitet i 

lokalsamfunn. 

 
Frifond blir forvaltet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner 
(LNU), Norsk musikkråd og Norsk teaterråd i fellesskap. Disse tre administrerer 
hver for seg ulike deler av Frifond. Norsk Bridgeforbunds retningslinjer gjelder Fri-
fond Organisasjon forvaltet av LNU.  
 

Retningslinjer for fordeling og forvaltning av frifondsmidler i Norsk Bridgeforbund 
 

Frifond skal bidra til å skape lokal aktivitet for barn og unge under 26 år. Bridgeklubber som jobber 

for å øke denne aldersgruppens interesse og engasjement for å lære bridge kan få denne støtten. 

Tiltakene skal være rettet mot denne aldersgruppen, men det utelukker ikke tiltak som også 

inkluderer eldre personer, så lenge de unge utgjør størstedelen av målgruppen. 

 

Søknader: 

Alle bridgeklubber med fem eller flere tellende juniormedlemmer (se ”tellende medlem”) kan søke 

NBF om driftsstøtte. Søknadsperiode: 15.februar - 15.mars hvert år. Alle klubber, også de som har 

mindre enn fem juniormedlemmer, har mulighet til å søke prosjektstøtte under pkt 2 til 

rekrutteringsprosjekter med juniorer som målgruppe. Prosjektsøknader behandles løpende. 

 

Søknaden om frifondsmidler skal inneholde følgende opplysninger: 

• Bekrefte at klubben ønsker å motta Frifondsmidler og vil bruke dem på barne- og 

ungdomsarbeid i tråd med retningslinjene 

• Klubber som søker prosjektstøtte må legge ved prosjektbeskrivelse og budsjett 

• Antall tellende medlemmer i grunnlagsåret.    

 

NBF trenger ikke å motta annen dokumentasjon til søknaden til LNU, men LNU skal ved 

kontroll kunne få innsyn i: 

 

 alle relevante regnskapsbilag 

 organisasjonens egen oversikt over medlemmer 

 organisasjonens egen oversikt over lokallag 

 organisasjonens egen oversikt over tillitsvalgte 

 godkjente årsregnskap og årsberetninger 

 

Disse skal oppbevares av mottakerorganisasjonene i minst fem år etter rapporteringsfristen på den 

aktuelle søknaden. 
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Fordeling: 
1. 70 % av støtten fra Frifond fordeles som driftsstøtte basert på tellende medlemmer (pr 31.12 

i året før fordelingsåret). Av disse 70 % fordeles støtten slik: Halvparten fordeles likt 

mellom klubbene. Den andre halvparten divideres på antall juniormedlemmer i de 

stønadsberettigede klubbene. Klubbene mottar denne summen multiplisert med antall 

juniormedlemmer i klubben. 

2. 25 % av støtten tildeles som prosjektstøtte. Dette er midler som skal benyttes til spesielle 

prosjekt knyttet til rekruttering av juniorer. Alle klubber (også de som enda ikke har minst 5 

juniormedlemmer) kan søke om disse midlene. Søknader behandles fortløpende. Søknaden 

skal inneholde budsjett. Det må leveres inn rapport og regnskap etter arrangementet. Midler 

som ikke blir tildelt noen innen 20. november gjeldende år fordeles likt mellom alle 

klubbene innenfor punkt 1. Dersom en klubb får avslag fordi alle prosjektmidlene er brukt 

opp, har klubben mulighet til å søke støtte til samme prosjekt i neste periode. 

3. 5 % av midlene brukes til å dekke administrative utgifter.  

 

Tellende medlem: 

Med tellende medlem menes en person som pr. 31. desember i grunnlagsåret er under fylte 26 år, og 

som individuelt og frivillig har meldt seg inn i organisasjonen. Hvert tellende medlem skal hvert 

grunnlagsår ha innbetalt minst kr 50,- i kontingent som skal tilfalle søkerorganisasjonen. Det vil si 

at hvis det er flere medlemmer under 26 år knyttet til et medlemskap, må kontingentinnbetalingen 

samlet tilsvare minst kr 50,- per person per kalenderår. 

 

Kunngjøring 

LNU kunngjør Frifond-ordningen i løpet av første kvartal av et tilskuddsår. Tilskuddets størrelse vil 

bli beregnet i mai måned og utbetalt fra og med juni hvert år. Norsk Bridgeforbund er selv 

ansvarlige for å kunngjøre Frifond-midlene overfor sine klubber. 

 

Rapporteringskrav: 

Alle bridgeklubber må dokumentere at tildelte frifondsmidler er brukt ved å sende en rapport til 

Norsk Bridgeforbund innen 30. mars påfølgende år. NBF skriver en samlet rapport og sender inn til 

LNU. Rapporten skal inneholde: 

 

• Bekreftelse på at pengene er brukt og en beskrivelse av hva Frifondsmidlene er brukt til 

• Årsmelding og årsmøteprotokoll 

 

I regnskapet må det tydeliggjøres hva som er brukt til lokal aktivitet. NBF sentralt kan be om 

ytterligere dokumentasjon på at midlene er brukt som beskrevet. 

 

Eksempler på godkjente poster er: 

 Lokale prosjekter rettet mot juniorer, kurs/opplæring, spillekvelder og sosiale arrangement 

 Reisestøtte til juniorsamlinger 

 Utstyr i forbindelse med rekruttering 

 

Eksempler på IKKE godkjente poster er: 

- Avgifter på nasjonale og internasjonale aktiviteter/møter 

- Lønn til ansatte 

- Større investeringer i utstyr og lokaler 
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Ubrukte frifondsmidler 

• Ubrukte frifondsmidler tilbakeføres til Norsk Bridgeforbund innen 30. april påfølgende år 

• Disse fordeles så fra NBF til de bridgeklubbene som har dokumentert mer bruk til lokal 

aktivitet for medlemmer under 26 år enn det som er tildelt i frifondsmidler. 

• Resterende midler rapporteres inn til LNU 

 

Klagemuligheter: 

• Klager på ikke innvilget prosjektstøttesøknad må sendes til Norsk Bridgeforbund innen 1 

uke etter at svarbrev fra NBF er mottatt. 

• Klager blir behandlet av Styret innen 2 uker etter at klagen er mottatt. 

 

Frister: 

• 15. februar – 15. mars: Klubbene søker NBF om å motta Frifondsmidler 

• 15. april: NBF søker LNU om Frifondsmidler 

• Juni: NBF mottar støtte fra Frifond Organisasjon 

• Tilskuddet overføres til klubbene innen to uker etter at NBF har mottatt støtten 

• 20. november: Siste frist for å søke og å få tildelt prosjektstøtte  

• 30. mars påfølgende år: Frist for innsending av rapport til Norsk Bridgeforbund. Klubber 

som har mottatt prosjektstøtte har samme frist for innsending av prosjektregnskap. 

• Svarbrev på rapporten sendes fra Norsk Bridgeforbund innen 15. april. 


