
Årsberetning NBF Hordaland 2011 
 

Styret tiltrådte den 30 april 2011: 

 

Oddmund Midtbø (leder) 

Leif Juvik (nestleder) 

Rune Horvei 

Sigbjørn Grønhaug 

Henry Wathle  

 

Varamedlemmer: 

David Ueland 

Hilde Larsen 

Lisbeth Glærum 

 

I tillegg har følgende faste utvalg fungert: 

 

Turneringsutvalg (TU) 

Per Halvorsen (leder) 

Leif Juvik 

Oddmund Midtbø 

 

Rekrutteringskontakt 

David Ueland 

 

Det har vært avholdt 4 styremøter. Ellers har styret hatt kontakt på e-post og telefon. 

Vararepresentanter har vært innkalt til alle styremøter. På ett av styremøtene ble to klubber invitert med som 

observatører da en av sakene (Forslag til nye medlemskapsformer) som ble behandlet i stor grad hadde 

betydning for de aktuelle klubbene. 

 

Medlemmer: 

Kretsen har pr 31.12.2011 540 medlemmer, fordelt på 20 klubber i henhold til offisielle tall fra NBF. Det er 

reduksjon på 5 medlemmer siden siste årsberetning. Medlemsfordelingen er 511 standardmedlemmer og 29 jr/K-

medlemmer. Nedgangen i totalt antall medlemmer er lavere enn fra 2010 til 2011. Antall klubber er redusert fra 

22 til 20 i løpet av 2011, en av klubbene som er blitt borte er slått sammen med en annen klubb og medlemmene 

er overført den nye klubben. 

 

Virksomheten:  
Styret har i samsvar på forrige kretsting hatt et stort fokus på rekruttering i året som har gått. Av tiltak som er 

gjennomført kan nevnes: 

 

 økonomisk støtte til en region innad i kretsen etter gjennomført kursvirksomhet 

 gjennomført ruternålsturneringer i forbindelse med seriemesterskapet 

 gjennomført kurs under seriemesterskapet 

 gitt økonomisk bidrag i forbindelse med reise til kurs på en folkehøyskole 

 

 

Arbeidet gjenspeiler seg dessverre ikke i en forventet økning netto medlemstall eller i kretsens turneringer. Vi 

har hatt en økning i helt nye medlemmer. Rekrutteringsarbeidet som har vært drevet i klubbene i kretsen har ført 

til en gledelig nedgang i gjennomsnittsalderen.  

 

Økonomi: 

Regnskapet viser et underskudd på kr 3.705,-. Dette er noe dårligere enn budsjettert, men skyldes kioskdriften 

under seriemesterskapet. Regnskapet gjennomgås av Forretningsfører under posten regnskap. NBF Hordaland 

har nå en sunn drift og etablerte rutiner som sikrer dette. Vi vil fortsette å legge av ett beløp på 10 000,- i et fond 

for å sikre at eventuelle store, uforutsette utgifter på utstyrsiden ikke vil ramme driften av kretsen. Rekruttering 

er fortsatt høyt prioritert, som en ser ut av budsjettet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Utstyr: 

Kretsen disponerer nå følgende utstyr til bruk i kretsens turneringer: 

 

 ca 1700 kortstokker 

 18 stk Bridgemate + 2 stk server til BM 

 En bærbar PC 

 En laserskriver 

 Ca 20 Bridgebord 

 

Arrangementer: 

Oppslutning om kretsens arrangementer har heller ikke i 2011 vist en god nok bedring. BM-lag er stabil når det 

gjelder antall lag i Mester og A-pulje, men viser fortsatt nedgang i antall påmeldte lag til B-puljen (fra 8 til 6 

lag). KM-lag hadde 10 lag og KM par hadde 23 par påmeldt. Dette er en altfor lav oppslutning for en krets som 

Hordaland. I tillegg til endringer i selve opplegget, KM lag ble kjørt etter ny modell med grunnspill med korte 

kamper og et sluttspill for de fire beste etter grunnspillet. Av andre tiltak som ble gjort for å øke oppslutningen, 

var å sette ned startavgiften.  

 

Øvrige KM-arrangementer har ikke vært gjennomført grunnet sviktende påmelding. Årsakene til dette er trolig 

sammensatte. Viktige momenter kan være kostnader, lokalisering, markedsføring, manglende interesse. Trolig er 

det snakk om en kombinasjon av flere av de nevnte forhold, evt. andre forhold. 

 

Rekruttering: 

Det store satsningsområdet for sesongen, har vært rekruttering. Styrets KRU-kontakt, David Ueland har vært 

svært aktiv med å få arrangert kurs og ruternålsturnering tilknyttet både seriemesterskapet. Sven Olai Høyland 

har påtatt seg å stå for gjennomføringen som dermed må sies å ha vært i de beste hender. Den høye aktiviteten på 

området ser ut til å eskalere inn i kommende sesong. Økningen i aktiviteten med rekruttering er i samsvar med 

vedtak på siste kretsting. Av spesielle tiltak som er gjennomført, må nevnes kurs på flere av fylkets 

folkehøyskoler med til dels stor deltakelse.  

 

Flere klubber har arrangert kurs av ulik art. Noe sikkert tall på hvor mange kurs som er arrangert rundt om i 

klubbene og hvor mange som har deltatt, finnes ikke. Noe av årsaken til dette er manglende innsending av 

årsberetning fra klubbene. Styret har gjentatte ganger sendt ut påminnelse om klubbenes plikt til å sende inn 

årsberetning uten at det har hatt den forventede effekt. 

 

Kontakt mellom krets og klubb: 

Gjennom en årrekke har det vært en utfordring for styret å ha oversikt over hvordan det jobbes rundt om i 

kretsene. Spesielt gjelder dette rekruttering, men også på andre områder er god dialog viktig. Til tross for flere 

påminnelser er f.eks årsmelding og regnskap kun innsendt fra et svært begrenset antall klubber. Det er gjerne de 

samme klubbene som sender inn hvert år. Klubbene minnes innsending av årsberetning er pliktig og fremgår av 

NBF’s vedtekter.  

 

En forutsetning for videre utvikling til beste for bridgen og medlemmene i kretsen, er en god dialog. Siden mye 

av dialogen i dag foregår pr. mail, burde vi kunne forvente at når klubbene mottar forespørsler der deres 

tilbakemelding kan bidra til videreutvikling, er tilbakemelding viktig. Det tenkes her spesielt på hva slags 

turneringstilbud medlemmene ønsker fra kretsen og formen på tilbudene. Et annet viktig moment er at flere 

klubber har endret kontaktperson/epostadresse uten at dette fremgår av klubbenes hjemmeside eller er meddelt 

kretsen på andre måter. Dette fører til at viktig informasjon enten ikke kommer frem eller kommer sent frem til 

medlemmene. Dette er sterkt beklagelig og vanskeliggjør kretsens arbeid med informasjonsutvikling. 

 

Forretningsfører: 

NBF Hordaland har forretningsfører (FF) i full stilling, noe som forenkler styrets arbeid vesentlig. Betydningen 

av at denne funksjonen fungerer optimalt er svært stor. Godtgjørelse til FF er pr. dags dato kr. 24.000 / år. Per 

Halvorsen har vært FF i tingperioden. Fra 01.02.2012 er ny FF Helge Toft. 
 

Nettsider: 

NBF Hordaland, www.nbfhordaland.org, holdes oppdatert av kretsleder.  

 

E-mailregister: 

FF har lagt ned et betydelig arbeid i å oppdatere kretsens e-mailregister. Dette har vært til god hjelp når det 

gjelder å komme i kontakt med klubbene og medlemmene i kretsen og på den måten få distribuert viktig 

informasjon og innbydelser. Arbeidet med dette må fortsette da vi har klare forventninger om at den økede 

satsning på rekruttering vil gi en netto økning i antall medlemmer.  

 

 

 

 

http://www.nbfhordaland.org/


Resultater: 

 

I NM og seriemesterskap har våre spillere disse resultatene: 

 

NM-Mix par (229 

deltakere) 

Nr 4 Lisbeth Glærum – David Ueland 

 

BAK  

 

 Nr 9 Sven Olai Høiland – Pippi Borge Steen BAK/Os BK 

 Nr 11 Kjell Gaute Fyrun – Susann B.Farstad BAK -  

 Nr 28 Stine Holmøy – Kenneth Skov BAK  

 Nr 32 Sølvi Remen – Are Aarebrot BAK  

 Nr 39 Geir Engebretsen – Tove Haugen - BAK 

 Nr 42 Liv Bugge – Svein Christian Johannessen BAK 

NM Junior (16 deltakere) Nr 4 Christian Bakke – Andrè Hagen BAK 

 Nr 12 Daniel Bjørgo – Vegard Hermansen BAK 

NM Mix Lag (80 

deltakere) 

Nr 1 Norges navle 

Reidar Johnsen, Liv Bugge m.fl 

 

Aurland/BAK 

 Nr 2 Damer og knekter 

Ann-Mari M. Juvik m.fl 

 

Åsane 

 Nr 3 

 

Nr 3 

Lilleballuba 

Stine Holmøy m.fl 

Erichsen 

Sølvi Remen m.fl 

 

BAK 

 

BAK 

 Nr 9 Alfander og andungan 

Kristine Breivik m.fl. 

 

BAK 

 Nr 11 Lucky Mazz 

Lisbeth Glærum m.fl 

 

Åsane 

NM- Damer (37 deltakere) Nr 2 Ann-Mari M. Juvik – Ida Wennevold Åsane BK –  

 Nr 4 Tove Haugen – Lisbeth Glærum BAK  

    

NM-par (86 deltakere) Nr 31 Tor Bakke – Helge Hantveit BAK 

( 5 par fra Hordaland,  Nr 32 Knut Ivar Pettersen – Ivar Røynstrand BAK 

disse kom over middels) Nr 37 Jan Kristen Lutro – Trond Are Nitter Øystese 

    

    

Patton under 

bridfestivalen 

(56 deltakere) 

Nr 5 

 

 

Nr 5 

Norges Navle 

Jim Høyland, Sven Olai Høyland, Liv 

Bugge, Reidar Johnsen 

Bundy & Basseluskene 

Svein Christian Johannessen m.fl 

 

BAK 

 

 

BAK 

 Nr 7 Undis 

Kenneth Edvartsdal, Atle Seim m.fl 

 

BAK 

 Nr 8 Rejected 

Arild Rasmussen, Arthur Malinowski m.fl 

 

BAK 

    

NM Monrad Lag 

(66 deltakere) 

Nr 5 

 

 

Småsamen med døler 

Kjell Gaute Fyrun m.fl 

 

 

BAK 

 

 Nr 8 

 
Høyland 

Tor Bakke, Sven-Olai Høyland, Jim 

Høyland 

 

BAK 

 Nr 13 Jau 

Kenneth Edvartsdal, Atle Seim, Lisbeth 

Glærum, Øystein Meling m.fl 

 

BAK 

    

1. Divisjon Nr 2 Hordaland 1, Høyland 

Tor Bakke, Magne Eide, Sven-Olai 

Høyland, Sam-Inge Høyland, Jim Høyland 

 

 Nr 3 Hordaland 2, De Botton 

Arild Rasmussen, Thomas Charlsen, Thor 

Erik Hoftaniska, Jannet De Botton, Arthur 

Malinowski, Bjørn Bentzen 

 

BAK 

 Nr 10 Hordaland 4, Halvorsen 

Helge Toft, Per Halvorsen, Geir Husebø, 

Anders Dale, Frank Ove Sandvik, Harald 

 



Bastiansen 

2. Divisjon, Trondheim Nr 10 Hordaland 5, Breivik 

Reidar Johnsen, Ann-Mari M. Juvik, Jørn 

Thunestvedt, Kristine Breivik, Stein Atle 

Juvik, Sølvi Remen, m.fl 

 

    

3. Divisjon, Bergen Nr 3 Hordaland 9, Meling 

Lisbeth Glærum, Kenneth Edvardsdal,  Atle 

Seim, Asbjørn Schultz, Øystein Meling 

BAK 

4. Divisjon, Avd 17 Nr 1 Hordaland 20, Dalland 

Alf Dalland, Leif Juvik, Jon Klyve, Steinar 

Hysjulien, Kåre Kristiansen, Unni Skreslett, 

Kari Bakke 

 

4. Divisjon, Avd 18 Nr 1 Hordaland 11, Gåsdal 

Norvald Kulild, Ove Gåsdal, Ole Magnar 

Nordvik, Roald Mjøs 

 

 

 

Kretsens arrangementer fikk i 2011 disse vinnerne: 

 

BM lag Lag Rasmussen (Arild Rasmussen, Johnny Rasmussen, Bjørn Bentzen, Thomas Charlsen, Helge                        

Hantveit, Arne Thomassen) 

 

KM- lag Lag Engum (Per Reidar Dale, Jon-Steinar Dale, Jostein Obrestad, Erik Engum, Terje Sæbø, 

Martin Ivar Henden) 

KM- par 

 

Øystein Meling – Finn Fyllingslid 

 

 

 

 

 

 

  

 

Andre turneringer i kretsen fikk følgende vinnere i 2011: 

 

 

Bergen Storturnering, M Nr 1 Artur Malinowski – Arild Rasmussen BAK 

Bergen Storturnering, A Nr 1 Reinert Amundsen – Jan Magnus Nyborg BK 

Gann/Statoil 

BK 

Os Nyttårsturnering Nr 1 Jan Kristen Lutro – Trond Are Nitter Øystese 

Andre turneringer med 

gode resultat av kretsens 

medlemmer: 

 

Sauda Cup (Lag) 

 

 

 

 

Nr 1 

 

 

Nr 2 

 

 

 

 

BAK ( Bjørn Bentzen, Helge Hantveit, Arild 

Rasmussen, Frank Ove Sandvik) 

 

Ueland ( Ivar Røynstrand, Christian Bakke, Tor Bakke, 

Lisbeth Glærum, David Ueland, m.fl) 

 

 

 

 

 

BAK/Åsane 

 

 

BAK 

 

Spillelokaler: 

I år har vi hatt kretsen sine turneringer i Åsatun  (BM Lag ) og på Marikollen Skole ( KM Par og KM Lag).  

 

 

Sittende styre takker for seg. 

 


