Først vil jeg få lov å gratulere alle med 80 års jubileumet.
Tenkte jeg vil forsøke å ta en liten oppsummering av BBs historie ut fra det jeg har
funnet i gamle protokoller.
Det første som står om stiftelsen er:
Etter en del underhåndskonferanse møtte 12 damer og herrer lørdag 3.12.32 i Den
Gode Hensikt. Det ble her fremlagt korrespondanse med president og sekretær i
Norges Bridgeforbund, (som var blitt stiftet 9.4.32,) korrespondansen gjaldt det
organisasjonsmessige. Resultatet av møtet var at det ble enighet om å sende inn en
annonse til Morgenavisen, Bergens Aftenblad og Bergens Tidende om at
undertegnerne inviterer til dannelse av bridgeklubb i Bergen.
Tirsdag 06.12.32 ble det avholdt konstituerende møte til dannelse av en bridgeklubb i
Bergen. Der møtte ca 70 damer og herrer. Møte ble ledet av herr Brynildsen.
Det ble enstemmig vedtatt at der skulle dannes bridgeklubb, og også at navnet skulle
være Bergen Bridgeklubb. Det ble også enstemmig vedtatt at styret skulle bestå av 3
herrer og 2 damer og med 2 damer og 2 herrer som suplanter. Første formann ble herr
Bjarne Brynildsen.
På styremøtet 20.01.33 kommer det frem at klubben var kommet opp i 150
medlemmer.
I de gamle protokollene står det liste over alle medlemmene på dette tidspunkt, og
også de første lovene som inneholder 19 paragrafer. (Så vidt jeg kan finne ut er der
ikke gjort endringer i disse lovene) Jeg vil ta med at for å bli medlem må det søkes
skriftlig til styret som må godta søknaden, og utmeldens måtte også skje skriftlig, da
innen utgangen av desember. Kontingenten ble satt til kr 10,- for enkle medlemmer
og 15,- for ektepar pr år. Innmeldingskontingenten var kr 2,-. Kontingenten er
innbefattet abonnement på forbundets organ. Det ble dessuten innkrevd spillavgift kr
0,10 pr aften pr spiller. På ordinere spilleaftener hadde man anledning til å medta en
gjest for en avgift på kr 0.50, gjestens navn skulle innføres i fremmedboken.

På grunn av oppussing av lokalene i den gode hensikt var første spillaften satt til
lørdag 11.2.33 da fra kl 20.30 til kl 1 natt, med fortsettelse søndag 12.2 kl 17.30.
Protokollene sier ingenting om hvem som ble premiert i turneringen.
Det ble opplyst at:
I forbindelse med turneringen vil man søndag aften arrangere en enkel felles spisning
til kr 3,- pr person (2 retter inklusiv skatt og servise) Hertil kommer for mindre
premier samt kort og trykksaker begge aftener kr 2,50. Totalt kr 5,50.
Så vi kan vel si at vi slipper rimelig unna på vår jubileumsturnering 80 år etter.
.
Det synes å være mange bergensere som likte å spille bridge, allerede den 23.3.33 var
medlemsmassen kommet opp i 215.
De første lokalene er etter det som kommer frem 3. etasje i Den gode hensikt, kalt
sjakk-salen. Den ble pusset opp, og klubben gikk til innkjøp av 40 stoler, 10 bord og
20 stumtjenere til en samlet kostnad ca kr 2/2200,- + renter. (Da trenger jeg litt hjelp
fra selskapet til å tyde hva dette egentlig kostet 2/2200?)
Lokalene kunne benyttes alle ukedager, unntatt torsdager, da fra kl 17.00 til kl 1 natt,

videre kan jeg lese at: ”ved henvendelse til betjeningen vil der i lokalet være
anledning til å få utlånt gode kort mot en avgift på 0,60 pr spiller, der var også
anledning til servering.”
I 1937 hadde vi tilbud fra Hotell Viktoria om spillelokaler der fra 1.9 til 31.5. Det
kommer ikke frem av protokollen at vi benyttet tilbudet.
I 1938 disponerte vi lokaler i kjelleren i hotell Terminus tirsdag, onsdag og torsdag
samt et værelse hele uken. 22.11.38 forelå det en kontrakt fra Terminus som ikke
kunne aksepteres, det ble da ordnet midlertidige spillelokaler i Bergen
Kjøpmannsforening.
Høsten 1939 refereres det til en leiekontrakt med Bergen håndverk og
industriforening, lokalene i nybygget ble besiktiget, og innredning ble diskutert, så
det virker som dette er lokaler som tilfredsstiller behovene. Det ble likevel igjen i
november 1940 referert til korrespondanse med Håndtverksforeningen, uten at denne
korrespondansen foreligger. Samtidig som det fremgår at vårsesongen 1940 ble det
spilt i Bergens Kjøpmannsforeningen. Dette kan tyde på at Gestapo hadde overtatt
huset i Veiten 3 selv om dette ikke kommer frem av protokollene.
21.12.1942 ble det inngått avtale med Hotell Rosenkrantz om disposisjon av
selskapslokalet hver tirsdag fra 13.01. og ut mai.
Etter 1942 har vi ikke styreprotokoller så her er kun litt fra
generalforsamlingsprotokollene.
I 1949 hadde medlemstallet sunket til 100 medlemmer.
Videre kan jeg se at vi har hatt lokaler flere steder:
I 1956 ble generalforsamlingen holdt i klubbens nye lokaler i den gode hensikt.
I 1958 var vi i nye lokaler i klubblokalene til Bergen høyre.
I 1977 hadde vi lokaler på Brygge museum, medlemstallet var da kommet ned i 40-50
medlemmer hvorav 30 spilte regelmessig. En liten historie fra 1977-78 er at klubbens
regnskap viste et bedre overskudd da vi slapp å betale leie, men klubbens medlemmer
forpliktet seg til å kjøpe for minst kr 100,. I kafeteriaen til Bryggemuseet.
I 1986 spilte vi fortsatt på Bryggen, nå med 76 medlemmer hvor av 60 spiller fast.
Tilbake til husleien: i 1987 måtte vi heve spillavgiften til 20,- da Bryggemuseet
forlangte å ha vaktmester tilstede når vi spilte, til en kostnad av kr 500,- pr kveld. Så
det kan tyde på at Bryggemuseets økonomi har vært dalende de siste 10 årene.
I 1990 flyttet vi til studentsenteret .
2004-05 flyttet vi inn i lokaler i Industrihuset på Møhlenpris da studentsenteret skulle
rives for å bygge nytt.
2009 flyttet vi tilbake til studentsenteret hvor vi fortsatt er.
I dag er medlemstallet 27 personer hvorav 20-24 spiller.

Litt om resultater:
Jeg har ikke funnet noen resultater fra klubbturneringer før i den nyere tid,
men jeg har funnet en del resultater som klubben har oppnådd utad takket være
kretsens 60 års beretning, som har vært et godt suplement til våre protokoller som er
litt tynn når det gjelder resultater. Så takk Terje
BB vant de 6 første kretsmesterskapene fra 1936-41.
I 1942 var det bridgeklubben Match (som var og er en ren dameklubb) som vant
kretsmesterskapet og var da de første som tok kretsmesterskapet fra BB. En kuriositet
er at de som ville være medlemmer i Match samtidig forpliktet seg til å være medlem
i BB., så det var jo BB medlemmer dette også.
Siden har BB vunnet 18 kretsmesterskap for lag frem til i dag. Dvs. siden 1935 har
de vunnet totalt 24 ganger.
Vi har også oppigjennom tidene hatt flere kretsmestere for par, Breck-Lien er de
mestvinnende totalt for kretsen, med 8 seire, 6 av disse sammen og 2 med andre
makkere.
Det første NM for lag som ble arrangert vant BB i 1935-36. Sesongen etter ble vi nr
2, Det gikk så 42 år til neste seier som var i 77-78.
BB har totalt 17 finaleplasser hvor av 5 seire.
Vi har også hatt flere fine plasseringer i NM for par, men har liten oversikt over hvem
fra klubben som har hatt de forskjellige plasseringer. Det jeg vet er at det eneste paret
som har vunnet er Breck- Lien, og som vel er det paret i klubben som har tatt flest
trofeer, de har vunnet NM par 3 ganger, har 4 andreplasser, og dessuten 3 og 4
plasser.
De var også med på laget som gjorde det svært godt ved flere anledninger.
Internasjonalt har de også utmerket seg bla i Europamesterskapet i flere år med beste
plassering en 3. plass i Tel Aviv i 1974.
Det første EM var i 1932. Det var da ingen med fra Bergen, men i 1933 i London
deltok Bjarne Johnsen og Lars Frønsdal fra BB. Etter en dårlig start spilte de seg etter
hvert opp til en 3.plass blant 6 deltagende land.
I 1936 hadde Norge et landslag med 8 spillere med i EM i Stokholm, av disse var
igjen Bjarne Johnsen og Lars Frønsdal samt Bjarne Brynildsen og Sverre Reiersen fra
BB. Der var også sendt et damelag hvor Daisy Krohn Riisøen var med fra BB.
Litt artig er det at 2 tidligere landslagspillere i fotball Bergenseren Bjarne Johnsen og
Svenske Putte Kock møttes ved bridgebordet. Resultatet vet jeg ikke.
Det første VM ble arrangert 1937 i Budapest, hvor brødrene Hjalmar og Sverre Blydt
Grung fra BB takket ja til å være med. I Budapest ventet bla Culbertsons lag. Norge
kom i pulje med Belgia, Tyskland og det Amerikanske andrelaget. I kvartfinalen
møtte de Culbertsons lag, amerikanerne ledet etter den første dagen. Neste dag startet
spillingen sent, og Norge gjorde det så godt at det måtte spilles ekstraomganger, som
da selvfølgelig startet et godt stykke ut på natten. Brødrene Grung hadde meldt en
slem som ikke var meldt på det andre bordet. Hjalmar var blindemann og hadde lagt
ned kortene på en litt “rotete” måte, så Sverre ville “rydde” litt. I det han tar i det
første kortet roper Culbertson på turneringslederen og forlanger at kortet som var blitt
tatt i måtte spilles, dermed ble slemmen bet. Norge tapte kampen, om beten var skyld
i det vites ikke.

Så jeg tror vi skal være glad for at reglene er blitt enklere med årene.
BBs lag ble i 1973 nr 2 i nordisk mesterskap for lag kun 3 poeng bak Danmark som
vant. I 1975 ble de nordisk mester.
Vi vant også den første landsserien i 73-74. BB har også hatt flere 1 plasser og andre
gode plasseringer i 1. Divisjon seriemesterskapet.
I 1976 var laget uttatt til å delta i olympiaden Montecarlo. Plasseringen her er ikke
nevnt.

Dette var et lite glimt av historien til BB som viser en litt omflakkende tilværelse i
Bergen sentrum, og at vi har gjort oss godt bemerket på høyere bridgenivå. Så selv
om vi har krympet en del, hender det fremdeles at vi har spillere med på lag som
konkurrerer på kretsnivå.
Jeg vil tilslutt si at BB er en hyggelig klubb med en god tone. Nivået er gjerne ikke
det det en gang var, men jeg synes vi fortsatt har en fin atmosfære.
Til slutt vil jeg igjen gratulere med 80 års jubileum, og så en skål for klubben og oss
medlemmer.
SKÅL

