
Krav til medlemskap i BK Grand 
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Bakgrunn 
I klubben er det spillere som i 2011 ikke har løst kontingent som spiller på klubbkveldene og  i 

turneringer rundt omkring. Til eksempel kan det opplyses at til KM-mix stilte det 6 spillere til 

turneringen som representanter for BK Grand som ikke hadde medlemskap i klubben. Dette er ikke 

bra, og det bryter med reglementet til NBF.  

I en tid der NBF sliter med oppslutning er det viktig å være solidariske og forsøker å øke 

oppslutningen om NBF også helt ned på klubbnivå.  Antall medlemmer i en klubb/krets er også svært 

viktig i andre forbindelse med tildelinger av midler, finaleplasser osv.  Det er heller ikke riktig at noen 

i klubben betaler medlemskap og andre ikke, samtidig som disse som ikke betaler får samme 

behandling og service som ikke-medlemmer. 

Forslag 
“alle som skal delta i BK Grand sine klubbkvelder og turneringer for øvrig, er nødt til å ha 

et medlemskap i NBF, og tilhøre en klubb og en krets.  

Dersom man ikke er medlem i en klubb tilsluttet NBF skal man betale en ekstra avgift for å 

spille på klubbkveldene, slik at spileavgift for 2011 basert på normalprisen 70 kroner, for 

disse blir 100 kroner for en kveld. Det gis ingen rabatt for honnør eller andre forhold til 

ikke-medlemmer. Forholdet mellom denne spilleavgiften og spilleavgiften for medlemmer 

skal stå i et tilsvarende forhold også i fremtiden. 

For å representere BK Grand må en spiller ha sitt klubbmedlemskap i BK Grand i orden, dvs 

iht reglementet over. “ 

Referanse til lover og regler 
I henhold til Turneringsreglement for Norsk Bridgeforbund (Gjeldende fra 2010-09-01, sist endret 

2011-01-10) og kap 1.1.2: 

“Turneringsreglementet skal anvendes i alle NBFs turneringer, i kvalifisering til Norgesmesterskap 

samt i åpne turneringer med forbundspoeng. Reglementet gjelder også i turneringer arrangert av 

kretser og klubber tilsluttet NBF som ikke har fastsatt eget reglement. Det anbefales at slike 

reglement benyttes mest mulig uforandret. Der det i del I spesielt reguleres NBFs turneringer, 

anbefales at kretser og klubber bruker tilsvarende regler for egne turneringer” 

BK Grand har så vidt bekjent ingen egne turneringsreglement/medlemsreglement, og har man det 

bør de uansett harmoneres med forbundets reglement mest mulig.  

Gitt at vi følger NBFs reglement står det i kap 1.4.1: 

“Alle spillere som er medlem i klubber tilsluttet NBF, som har betalt kontingent for inneværende år og 

for øvrig har innfridd sine forpliktelser overfor NBF og undereordnede ledd, har rett til å delta i NBFs 



turneringer samt åpne turneringer med forbundspoeng såfremt han/hun fyller de øvrige kriterier som 

er vedtatt for turneringen.  

Medlemmene er spillere som klubben har betalt kontingent for til krets og forbund. Alle medlemmer 

må være medlem i minst èn klubb.   

I tillegg til kravet om gyldig medlemskap er det i en del turneringer også krav om spillerlisens. Det 

henvises til “Reglement for spillerlisens”. 

Dersom en klubb har innfridd sine forpliktelser overfor NBF kan klubbens medlemmer fratas 

representasjonsretten.” 

Videre i kap 1.4..4; 

“Såfremt ikke kretser eller klubber har vedtatt annet, gjelder kravet om medlemskap i NBF også i 

disse organisasjonsledds turneringer.” 

 


