
Årsberetning NBF Hordaland 2013 
 

Styret tiltrådte den 26 april 2013: 

 

Jon Steinar Dale (leder) 

Leif Juvik (nestleder) 

Liv Bugge 

Sigbjørn Grønhaug 

Henry Wathle  

 

Varamedlemmer: 

Kristine Breivik 

David Ueland 

Finn Gunnar Øvstedal 

 

I tillegg har følgende faste utvalg fungert: 

 

Turneringsutvalg (TU) 

Leif G Kleppevik 

Leif Juvik 

Oddmund Midtbø 

 

Rekrutteringskontakt 

Liv Bugge 

 

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 31.12.2013 604medlemmer, fordelt på 19 klubber i henhold til offisielle tall fra NBF. Det er 

oppgang på 86 medlemmer siden siste årsberetning. Medlemsfordelingen er 569 standardmedlemmer (492 i 

2012), 17 I (Introduksjons)-medlemmer (17K-medlemmer i 2012) og 18 jr-medlemmer (9 i 2012).  

 

Virksomheten:  
Styret har i 2013 videreført fokus på rekruttering  som det forrige styret satte i gang. Av tiltak som er 

gjennomført kan nevnes: 

 

 gjennomført kurs under seriemesterskapet 

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

 

Vi har fått en betydelig vekst i antall medlemmer mens det har vørt en nedgang i deltagelsei kretsens turneringer.  

 

Økonomi: 

Regnskapet viser et overskudd på kr 20 359,97,-. 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 slik at det ikke vil ramme 

driften av kretsen. Det nye styret må vurdere om det er hensiktsmessig for kretsen å ha en utstyrspark som krever 

mye vedlikehold uten at det er noen som har et dedikert ansvar for dette.  

 

 

Deltakelse i prosjekter: 

I denne perioden er det ingen av våre medlemmer som har deltatt i NBFs prosjekter. 

 

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 2013 vist en god nok bedring. I år måtte vi ha 

en fellespulje for A og B i BM fordi der var for få lag som meldte seg på. Det viste seg å være en god løsning og 

vi får håpe at vi i neste periode får nok lag til å kjøre begge puljer. KM-lag hadde 6 lag, en nedgang på 7 fra 

2012 og KM par hadde 14par, en nedgang på 1 par fra 2012. Dette er en altfor lav oppslutning for en krets som 

Hordaland. KM lag ble i år kjørt med 5 kamper.  

 

Av øvrige KM-arrangementer, ble KM Imp a cross the field med 10-14 par over 3 kvelder.  

 

 

KRU 

«Antall medlemmer i bridgeklubbene i Hordaland økte fra 2012 til 2013 med ca. 5%, se vedlegg. Det er nokså 

nøyaktig som gjennomsnittlig økning for resten av landet. 

 

 Kurstilbud i 2013 har foregått i klubbenes regi, men de fleste kursene har vært annonsert aktivt til alle klubbene 

i Kretsen, både via direkte e-post til hver enkelt klubb, via Kretsens nettsider og direkte til enkeltpersoner i 

bridgemiljøet. Blant kurs i 2013 kan nevnes 

 

 -          Kurs for barn i vinterferien 

 

-          4 lynkurs i august/september (nybegynnere) 

 

-          Helgekurs i september (for de som har tatt lynkurs eller kan litt bridge fra før) 

 

-          På et av lynkursene deltok erfarne spillere på tvers av klubber som observatører (med tanke på å arrangere 

egne lynkurs lokalt) 

 

 Kretsen inviterte til klubbledermøte i slutten av september, men møtet måtte avlyses pga lav påmelding. 

 

 Det har vært avholdt ett møte (i oktober) mellom rekrutteringsansvarlig i Norsk Bridgeforbund og KRU-

kontakten i Kretsen. I tillegg har det vært diverse kontakt per telefon.» 

 

 (For øvrig arrangerte Kretsen 1. februar 2014 et 8-9 timers kurs for viderekommende juniorer. Juniorer med 

tilknytning til Osterøy, Samnanger, Melandsknekten og BAK deltok.  

 

 

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 foretningsføreren. 

Resultater: 

 

I NM og seriemesterskap har våre spillere disse resultatene: 

 

NM-Mix par  24 Ueland- Glærum  BAK/Åsane 

 26 Holmøy- S.O. Høyland BAK 

NM Junior 3 Bakke - Eide BAK 

    

NM Mix Lag  3 Mircovic ++ BAK 

   BAK 

NM Monrad Par  9 Johannesen- BAK/ 

NM- Damer  2 Mircovic - BAK 

   

http://www.nbfhordaland.org/


NM-par  15 S.O. Høyland- Fyrun BAK 

NM Klubblag 7 Bergen Akademiske BK (Tor Bakke – 

Magne Eide – Kjell Gaute Fyrun – Sven-

Olai Høyland – Jim Idar Høyland 

 

 

NM Klubblag Damer 1 Holmøy ++ BAK 

1. Divisjon 3  BAK,  Thomas Charlsen, Thor Erik 

Hoftaniska, Bjørn Bentzen, Arild 

Rasmussen)  

 

2. Divisjon Avd C 1 Hordaland, Høyland, Høyland, Høylang, 

Eide,Bakke, Hantveit 

 

 

    

3. Divisjon, Avd. C 1 Edvardsdal, Glærum, Seim, Schultz, Beyer, 

Pettersen 

 

 

 

 

4. Divisjon, Avd 17 

 

1 Haugen, Kulild, Mjøs, Kjørstad, Gåsdal, 

Nordvik  

 

 

 

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 Bakke (Tor Bakke, Christian Bakke, Sven Olai Høyland og Magne Eide) 

KM par                               Finn Fyllingslid – Frode Tveito 

KM Imp  a cross the field     Finn Fyllingslid – Erik Eriksen 

  

 

Andre turneringer i kretsen fikk følgende vinnere i 2013: 

 

 

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

Bergen Storturnering, A Nr 1 Midtbø- Kleppevik BAK BK 

Os Nyttårsturnering 

 

Nr 1 

 

Kvarven - Kvarven  

 

Spillelokaler: 

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

Fiskeridirektoratet ( Imp----),  Seriemesterskapet 3 og 4. divisjon ble spilt på Høyskolen i Bergen.  

 

 

Sittende styre takker for seg. 

 


