
Årsberetning NBF Hordaland 2012 
 

Styret tiltrådte den 26 april 2012: 

 

Oddmund Midtbø (leder) 

Leif Juvik (nestleder) 

Rune Horvei 

Sigbjørn Grønhaug 

Henry Wathle  

 

Varamedlemmer: 

David Ueland 

Hilde Larsen 

Finn Gunnar Øvstedal 

 

I tillegg har følgende faste utvalg fungert: 

 

Turneringsutvalg (TU) 

Per Halvorsen (leder) 

Leif Juvik 

Oddmund Midtbø 

 

Rekrutteringskontakt 

David Ueland/Helge Toft 

 

Det har vært avholdt 3 styremøter. Ellers har styret hatt kontakt på e-post og telefon. 

Vararepresentanter har vært innkalt til alle styremøter.  

 

Medlemmer: 

Kretsen har pr 31.12.2012 518 medlemmer, fordelt på 19 klubber i henhold til offisielle tall fra NBF. Det er 

nedgang på 22 medlemmer siden siste årsberetning. Medlemsfordelingen er 492 standardmedlemmer (511 i 

2011), 17 I (Introduksjons)-medlemmer (13 K-medlemmer i 2011) og 9 jr-medlemmer (16 i 2011).  

 

Virksomheten:  
Styret har i samsvar med vedtak på forrige kretsting prøvd å ha fokus på rekruttering i året som har gått. Av 

tiltak som er gjennomført kan nevnes: 

 

 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, men antallet junior og standardmedlemmer er gått ned.  

 

Økonomi: 

Regnskapet viser et overskudd på kr 9.458,-. Dette er klart bedre enn budsjettert. De samlede inntektene er 

stabile i forhold til budsjettet, mens kostnadene er reduserte. 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. En del av utstyret er i ferd med å bli utslitt og må skiftes ut innen få år. Dette tilsier at 

avsetning til maskinfond må fortsette. Rekruttering er fortsatt høyt prioritert, som en ser ut av budsjettet.  

 

I forbindelse med innføring av nye medlemskapsformer, vedtok kretstinget i 2012 at det ikke skulle innføres 

serviceavgift i kretsens turneringer eller andre turneringer med kretspoeng på en størrelse NBF anbefalte hvis 

våre innsigelser mot fremlagt forslag på bridgetinget ble tatt til følge. Begrunnelsen for dette var frykt for 

redusert deltakelse og dårlige turneringstilbud til kretsens medlemmer. Alle kretsens forslag/krav til endringer i 

opprinnelig forslag ble tatt til følge, derfor ble heller ikke ordinær serviceavgift innført. I stedet ble det videreført 

innført en kretspoengavgift/serviceavgift i klubbers turneringer med kretspoeng som er lavere enn det klubbene 

betalte for kretspoeng tidligere. De klubbene som er største brukere av kretspoeng, har uttrykt tilfredshet med 

dette. At kretsen ikke har tatt ekstra serviceavgift på egne turneringer, har også blitt godt mottatt. 

 

 

Deltakelse i prosjekter: 

Flere medlemmer har i året som gikk på forespørsel fra NBF deltatt i sentrale prosjekter. Det kan spesielt nevnes 

tiltak for rekruttering og forbedring av NBF’s hjemmeside. At NBF spør medlemmer i kretsen om å delta, kan 



vanskelig tolkes på andre måten enn at de mener NBF Hordaland sitter på kompetanse NBF sentralt ønsker å 

benytte seg av.  

 

Internasjonal representasjon  

I året som har gått har kretsen hatt flere spillere på ulike landslag.  

 

Åpen klasse: Thomas Charlsen - Thor Erik Hoftaniska,  

Damer:   Stine Holmøy  

U20:   Christian Bakke 

Veteran:  Tor Bakke 

 

Det at kretsen har flere spillere på ulike landslag, kan virke positivt med tanke på rekruttering av nye spillere. 

 

Utstyr: 

Kretsen disponerer nå følgende utstyr til bruk i kretsens turneringer: 

 

 ca 1500 kortstokker 

 18 stk Bridgemate + 2 stk server til BM 

 En bærbar PC 

 En laserskriver 

 Ca 20 Bridgebord 

 78 stk meldebokser 

 

Arrangementer: 

Oppslutning om kretsens avsluttede arrangement har heller ikke i 2012 vist en god nok bedring. BM -lag er stabil 

når det gjelder antall lag i Mester og A-puljen. I B-puljen ble det dessverre bare 6 lag også i 2012. KM-lag hadde 

13 lag, en økning på 3 fra 2011 og KM par hadde 15 par, en nedgang på 8 par fra 2011. Dette er en altfor lav 

oppslutning for en krets som Hordaland. I tillegg til endringer i selve opplegget, ble KM lag kjørt etter samme 

modell som i 2011 med grunnspill med korte kamper og et sluttspill for de fire beste etter grunnspillet. Økningen 

i antall deltakende lag må antas å ha med selve opplegget å gjøre.  

 

Av øvrige KM-arrangementer, ble KM Mix avholdt med 11 par. Det er første gang på flere år at KM mix ble 

arrangert. Turneringstilbudet ble godt mottatt av deltakerne og det er håp om økt oppslutning i 2013.  

 

Det nye regnskapsprogrammet Ruter er tatt i bruk i alle turneringer kretsen har arrangert, noe som har vært med 

på å heve kvaliteten betraktelig. Tilbakemelding fra spillerne bekrefter dette. 

 

Markedsføring av kretsens arrangement: 

Det har blitt forsøkt en mer aktiv markedsføring av kretsens turneringer ved at det i tillegg til utsending av 

innbydelser til klubber og annonsering på kretsens hjemmeside, er det sendt e-post til alle medlemmer med 

registrerte e-postadresser. Imidlertid viser det seg at mange e-postadresser er feil. I tillegg er det mange 

medlemmer som ikke har registrert e-postadresse i NBF’s medlemsregister. Dermed blir det vanskelig å rekke 

frem til medlemmene med innbydelser til kretsens arrangement. Dette er sterkt beklagelig og medlemmene 

oppfordres til å ha en gyldig e-postadresse registrert i NBF sitt medlemsregister. Et annet problem med feil e-

postadresse, er at NBF sender ut e-post med viktig informasjon til de registrerte e-postadressene, deriblant 

brukernavn og passord til bruk på NBF sin turneringsweb. Vi er kjent med at medlemmer har hatt problem med å 

melde seg på til ulike turneringer og det kan derfor ikke utelukkes at lav deltakelse kan ha hatt sammenheng med 

manglende tilgang til turneringsweben.  

 

Kretsleder har mottatt meldinger om at klubber i kretsen ikke har annonsert for kretsens arrangementer på sine 

klubbkvelder/hjemmeside. Med tanke på den lave oppslutningen som har vært i 2012, er dette sterkt beklagelig. 

Når kretsen sender innbydelser til klubbene, må man kunne forvente at dette blir kunngjort i klubbenes egne 

fora. 

 

Kontakt mellom krets og klubb: 

Heller ikke i 2012 har kretsen mottatt årsmelding fra alle klubbene i kretsen. Det er sterkt beklagelig at klubbene 

ikke oppfyller sin plikt på dette området. Klubbene minnes på at innsending av årsberetning er pliktig og fremgår 

av NBF’s vedtekter.  

 

Flere klubber har arrangert kurs av ulik art. Noe sikkert tall på hvor mange kurs og hvilke typer 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. Tross gjentatte påminnelser om klubbenes plikt til å sende inn 

årsberetning, ser det ikke ut til å ha særlig forventet effekt. 

 

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. Helge 

Toft har fra 1. februar 2012 vært FF.  
 

Nettsider: 

NBF Hordaland, www.nbfhordaland.org, har vært oppdatert av kretsleder og styremedlem Rune Horvei.  

 

Resultater: 

 

I NM og seriemesterskap har våre spillere disse resultatene: 

 

NM-Mix par (207 

deltakere) 

15 Ann-Mari M. Juvik  Åsane/ 

 41 Ivar Røynstrand – Liv Bugge BAK 

NM Junior (18 deltakere) 2 Espen Haugstad – Øyvind Henden BAK/Beit BK 

    

NM Mix Lag (76 

deltakere) 

9 Pirrus  (Stine Holmøy m.fl.) BAK 

 21 Such Bagels (Paula Leslie, Sølvi Remen, 

Ivar Røynstrand, m.fl.) 

BAK 

 24 Norges Navle (Reidar Johnsen, Liv Bugge, 

m.fl) 

Aurland BK, BAK 

NM Monrad Par (112 

deltakere) 

1 Svein Christian Johannessen/ BAK/ 

 9 Frode Tveito Ullensvang 

 27 Kjell Gaute Fyrun – Jim Idar Høyland BAK 

NM- Damer (43 deltakere) 7 Tove Haugen – Lisbeth Glærum BAK 

NM Veteran (71 

deltakere) 

2 Helge Hantveit  BAK 

 16 Tor Bakke BAK 

NM-par (86 deltakere) 15 Sven-Olai Høyland – Magne Eide BAK 

( 3 par fra Hordaland,  34 Tor-Magnus Lien – Haakon Gaute Aarø BAK 

disse kom over middels)    

    

    

Patton under 

bridgefestivalen 

(51 deltakere) 

8 Kamelåså (Kjell Gaute Fyrun, Jim Idar 

Høyland m.fl.) 

BAK 

 18 BarneHagen (Cristian Bakke, Morten 

Haugen, m.fl) 

BAK/Åsane 

    

    

NM Monrad Lag 

(68 deltakere) 

1 Disco Ninjas (Kjell Gaute Fyrun, Sven-Olai, 

Jim Idar og Sam Inge Høyland, Magne Eide, 

Tor Bakke) 

 

    

NM Klubblag 1 Bergen Akademiske BK (Tor Bakke – 

Magne Eide – Kjell Gaute Fyrun – Sven-

Olai Høyland – Jim Idar Høyland 

 

 

    

1. Divisjon 7 Hordaland 2, de Botton (Jannet de Botton, 

Arthus Malinowski, Thomas Charlsen, Thor 

Erik Hoftaniska, Bjørn Bentzen, Arild 

Rasmussen)  

 

 9 Hordaland 1, Høyland (Tor Bakke – Sven-

Olai Høyland – Jim Idar Høyland – Magne 

Eide – Sam Inge Høyland  

 

 

    

2. Divisjon Avd B 11 Hordaland 3, Halvorsen (Per Halvorsen – 

Helge Toft – Frank Ove Sandvik – Harald 

Bastiansen – Anders Dale – Geir Husebø)  

 

 

    

http://www.nbfhordaland.org/


3. Divisjon, Bergen (beste 

plassering fra kretsen) 

2 Hordaland 5, Meling (Atle Seim – Asbjørn 

Schultz – Lisbeth Glærum – Kenneth 

Edvardsdal – Øystein Meling 

 

 

 

 

3. Divisjon Førde (beste 

plassering fra Hordaland) 

3 Hordaland 8, Lamo (Yngve Lamo, Gunnar 

Klette, Christian bakke, Helge Vaardal, Erik 

Lunder,  

 

 

 

4. Divisjon, Avd 17 

(to lag rykket opp til 3. 

div) 

1 Hordaland 12, Nilsen (John H. Olsen, Kjell 

Didriksen, Terje Nilsen, Jan Aasmul, Kjell 

Hornæs, Arne Briseid)  

 

 2 Hordaland 22, Winjum (Leiv Jarle Bergheim 

– Harald Winjum – Frode Horvei – Rune 

Horvei – Sivert Bakk – Arne Turlid  

 

 

 

 

Kretsens arrangementer fikk i 2012 disse vinnerne: 

 

BM lag        Lag Rasmussen (Arild Rasmussen, Thomas Charlsen, Jørn Thunestvedt, Bjørn Bentzen,  

                    Jan Gamlemshaug, Arne Thomassen, Helge Hantveit) 

 

KM- lag Lag Bugge (Liv Bugge, Ivar Røynstrand, Reidar Johnsen, Sivert Bakk) 

KM par Sven-Olai Høyland – Magne Eide 

KM Mix Kristine Breivik – Tor-Magnus Lien 

 

Andre turneringer i kretsen fikk følgende vinnere i 2012: 

 

 

Bergen Storturnering, M Nr 1 Jonny Hansen – Jon Sveindal Ski BK/BAK 

Bergen Storturnering, A Nr 1 Liv Bugge – Ivar Røynstrand BAK BK 

Os Nyttårsturnering 

 

Nr 1 

 

Arild Rasmussen – David Ueland BAK 

 

Påsketurnering Åsane Nr 1 Oddvar Melchersen – Rolf Skår Åsane 

Romjulstreff Åsane Nr 1 Tor Bakke – Christian Bakke BAK 

Andre turneringer med 

gode resultat av kretsens 

medlemmer: 

 

Sauda Cup (Lag) 

 

 

 

 

Nr 4 

 

 

Nr 5 

 

 

 

 

Disco Ninjas (Kjell Gaute Fyrun, Bjørn Bentzen, Arild 

Rasmussen, Bjørn Olav Ekren) 

 

Åsane/BAK (Erik Eriksen, Frank Ove Sandvik, 

Christian Bakke, Tor Bakke) 

 

 

 

 

 

BAK 

 

 

BAK 

 

Rubbestadneset 

(Maibridgen) 

2 Lisbeth Glærum – Atle Seim  

    

Olrud Lag            Nr 1       Disco Ninjas (Sven-Olai Høyland, Kjell Gaute Fyrun m.fl.) 

Trondheimcup lag      Nr 2        Disco Ninjas(Kjell Gaute Fyrun m.fl) 

 

Spillelokaler: 

I år har vi hatt kretsen sine turneringer på Høyskolen i Bergen (BM Lag ), Marikollen Skole ( KM Par og KM 

Lag) og Høyskolen i Bergen (KM Mix). Seriemesterskapet 3 og 4. divisjon ble spilt på Høyskolen i Bergen.  

 

 

Sittende styre takker for seg. 

 


