2009 - Første år med Grasrotandelen
Bridgeklubber landet rundt mottok til sammen mer enn kr. 500.000,- i støtte.
NBF Forbundskontoret var tidlig ute og informerte om den nyordningen som ble igangsatt fra 1.mars
2009, og fortalte hvordan klubb og klubbmedlemmer skulle forholde seg for at klubben skulle få
ekstrainntekter gjennom Grasrotandelen. Også senere på året sendte Forbundskontoret ut
oppfordringer til kretser og klubber om å dra nytte av ordningen.
Nå foreligger ”fasiten” over hva Grasrotandelen har betydd av inntekter til klubbene. Og resultatet
overgår nok alles forventninger. Over kr. 500.000,- blanke kroner er overført fra Norsk Tipping til de
klubbene som knyttet seg til nyordningen i løpet av året. Inntekter som ingen hadde kalkulert med på
samme tid i fjor.
Kanskje mest gledelig er at Grasrotandelen ikke betyr at noen må åpne lommeboka for å gi noe ekstra
til bridgen. Bidraget genereres i sin helhet fra det spillet våre medlemmer og venner av klubbene
foretar gjennom Norsk Tippings spilletilbud. Klubber og medlemmer har ikke hatt noen kostnader ved
å knytte seg til Grasrotandelen, og det innebærer heller ikke noe arbeid i å knytte seg til ordningen.
Norsk Tipping skal ha ros for å ha laget et svært enkelt og effektivt system for hvordan klubber og
spillere knytter seg til Grasrotandelen. Det hele er et vinn - vinn opplegg for alle frivillige
organisasjoner.
Ser vi nærmere på tallene, ser vi at oppslutningen om Grasrotandelsordningen varierer mye blant
klubbene rundt om i landet. Selvsagt er kr. 500.000,- et hyggelig høyt beløp, men det er ikke tvil om at
inntektene kunne vært vesentlig større, hvis alle klubber hadde sett hvilke muligheter til ekstrainntekter
ordningen tilbyr. Det er tross alt bare 20 % landets klubber som har knyttet seg til ordningen i 2009.
Det er likevel hyggelig å registrere at flere og flere synes å ha fått øynene opp for fordelene ved å
knytte seg til Grasrotandelen. Ved første utbetaling fra Norsk Tipping i juni var det snaut 50 klubber
som hadde knyttet seg til ordningen. Ved årsskiftet var antallet steget til ca. 80 klubber. Tilsvarende
ser vi at antall spillere som ønsker å støtte en bridgeklubb har mer enn fordoblet seg i samme periode.
I 2009 var det i alt 800 spillere som har støttet bridgeklubber gjennom Grasrotandelen. Et hyggelig
antall, men det utgjør likevel bare 8-9 % av medlemmene i NBF.
Vi håper virkelig at flere av landets klubber utnytter denne muligheten til et hyggelig økonomisk bidrag
til klubbens drift. Inntektspotensialet gjennom Grasrotandelen er trolig 3-4 ganger høyere, hvis
klubbene er bevisst på å utnytte denne ordningen fullt ut, og legger litt arbeid i å markedsføre
ordningen blant sine medlemmer. Basert på fjorårets tall bidro de spillerne som støttet bridgeklubber i
fjor i gjennomsnitt med 6-700 kroner til sin klubb. Det blir fort penger av slikt.
Her er en oversikt over hvilke ekstrainntekter klubber i de forskjellige kretser har fått fra
Grasrotandelen i 2009:

Oversikt over tilskudd pr.krets fra Grasrotandelen 2009
Kretser
Østfold og Follo Krets
Buskerud Krets
Hordaland Krets
Sogn og Fjordane
Romerike Krets
Møre og Romsdal
Oslo Krets
Telemark Krets
Midt-Trøndelag Krets
Gudbrandsdal Krets
Øst-Finnmark krets
Helgeland krets
Østerdal Krets

Antall klubber

Inntekter

7 av 24 Klubber
3 av 22 Klubber
5 av 23 Klubber
3 av 27 Klubber
5 av 13 Klubber
4 av 21 Klubber
4 av 29 Klubber
3 av 13 Klubber
5 av 22 Klubber
3 av 8 Klubber
2 av 6 Klubber
4 av 16 Klubber
3 av 16 Klubber

kr 149 891,00
kr 47 025,00
kr 43 900,00
kr 35 491,00
kr 33 968,00
kr 28 716,00
kr 25 975,00
kr 20 713,00
kr 14 744,00
kr 14 583,00
kr 14 455,00
kr 9 308,00
kr 9 304,00

Troms og Ofoten krets
Lofoten og Vesterålen Krets
Aust-Agder Krets
Rogaland Krets
Sør-Trøndelag Krets
Nord-Trøndelag Krets
Salten krets
Vest-Agder Krets
Hedemark og Oppland Krets
Vestfold Krets
Haugaland Krets
Vest-Finnmark krets
NBF kretser

5 av 22 Klubber
3 av 9 Klubber
1 av 13 Klubber
2 av 26 Klubber
3 av 13 Klubber
1 av 18 Klubber
1 av 10 Klubber
2 av 10 Klubber
3 av 24 Klubber
1 av 8 Klubber
Ingen klubber
1 av 8 Klubber
77 av 416 Klubber

kr 8 742,00
kr 8 096,00
kr 7 371,00
kr 6 917,00
kr 5 657,00
kr 4 847,00
kr 4 581,00
kr 4 240,00
kr 3 166,00
kr 2 946,00
kr 478,00
kr 280,00
kr 505 394,00

Som oversikten viser har klubber i Østfold og Follo fått et langt større bidrag enn de øvrige kretsene.
Kretsen har hatt informasjon om Grasrotandelen på hjemmesiden sin, men årsakene er neppe bare
det. Blant de 7 klubbene i kretsen som har knyttet seg til Grasrotandelen finnes nemlig Kolbotn BK.
Og selv om det er langt igjen til Vålerenga IF 1,5 mill. er denne klubben er uten sammenligning
”vinneren” blant bridgeklubbene med hensyn til Grasrotandelen. Bidraget klubben har mottatt gjennom
medlemmenes og venner av klubbens bruk av Norsk Tippings spilletilbud i 2009 er hele kr. 85.000,-.
Vi behøver vel ikke utbrodere hva en slik ekstrainntekt vil bety for en bridgeklubb med drøyt 60
medlemmer. Vi gratulerer klubben med resultatet, og ser spent fram til å følge hvordan bidraget til
klubben fra Grasrotandelen vil utvikle seg framover.
Men også Kløver Ess i Buskerud, Skjolden Bk i Sogn og Fjordane og Nesodden Bk i Østfold og
Follo har all grunn til å være fornøyd med overføringene fra Norsk Tipping. Kløver Ess har i 2009
mottatt kr.35.000,-, mens de to andre klubbene har fått ekstrainntekter på drøyt kr.20.000,-.
I 2009 var tilknytning til Grasrotandelen gratis. For 2010 vil det koste kr.250,- for nye klubber å knytte
seg til. Det er sannsynligvis vel anvendte penger, og vi oppfordrer alle klubber til å gjøre den
investeringen.

