
BLOMMENHOLM BRIDGEKLUBB 

 
 
STYRETS ÅRSBERETNING 2015 
 
Styret - som ble valgt på Generalforsamling 21. april 2015 - har i perioden bestått av følgende 
medlemmer: 
 
 Formann  :Hege Falster 
 Viseformann  :Gunnar Høverstad 
 Kasserer  :Hanne Hesselroth 
 Materialforvalter :Olav Steinnes 
 Sekretær  :Kristin Vigander 
 Appellkomité  :Asle Lütken 
    :Petter Gjerull 
 Revisor  :Truls Gudmundseth 
 Valgkomité:  :Kåre Gjertsen 
    :Asle Freberg 
 
TURNERINGSAVVIKLINGEN 
Vi har stort sett spilt i to puljer når vi er 11 bord eller flere – 6 bord i Lukket og 5 bord eller flere i Åpen – ved 
10 bord eller færre spiller alle i én pulje og vi premierer i to puljer. I Lukket må man spille alle kvelder – eller 
skaffe vikar - hvis man er påmeldt i en turnering. I Åpen er dette ikke nødvendig, man kan komme som det 
passer. Denne ordningen har fungert bra de to siste årene 
 
RESULTATER 
Resultater for alle turneringene ligger på hjemmesidene våre: www.bbkbridge.com. Stor takk til Kristin 
Vigander som holder hjemmesiden oppdatert med både resultater og annen informasjon. 
 
EKSTERN REPRESENTASJON 
Olve Gravråk, Bjørn Simonsen, Petter Goldenheim og Per Aronsen deltok i EM for Veteran i Tromsø. Der 
fikk de sølv. De ble beste norske lag og derved norgesmestre. Gratulerer! 
 
Klubben har hatt ett lag med i Seriemesterskapet i 2. divisjon, Laget har bestått av Dag Mangset , Arne 
Jordestedt, Hans Hiorth og Rune Nodeland. Laget ble supplert med Harald Nordby og Helge Hantveit. 
Seriemesterskapet gjennomføres over to sesjoner; en om høsten og en om vinteren – etter nyttår. Fordi 
BBK har gått over til å være medlem i NBF Buskerud fra 1/1-2016, har divisjonslaget ikke lenger noen 
tilhørighet til BBK. Spillerne ordner selv med tilhørighet til NBF Oslo og med å vedlikeholde laget. Laget 
forsvarte plassen i 2 divisjon.  
 
Klubben har også hatt to lag med i NM for lag.  
Blommenholm BK 1 Gunnar Høverstad Rolf A. Houge Rolf Kirste Tom Dessen Nielsen Michael J. Christensen 

Blommenholm BK 2 Olve Gravråk Bjørn Simonsen Petter Goldenheim Per I. Aronsen Finn Berg Jacobsen 

BBK 1 ble slått ut i 1-2. runde. BBK 2 ble slått ut i 3. runde.  
 
Asle Lütken BBK og Hans Holme Askim BK vant Askim BKs 75 års turnering i august. 74 par deltok. 
Kristin Vigander og Johan Sandberg vant Sølv-cupen i Kongsberg i november. 25 par deltok. 
 
LAGKAMP MOT ASKER  
Blommenholm vant årets lagkamp mot Asker. Askers lag 4 var dog det beste laget og et av Askerparene 
toppet butleren.  
 

ØKONOMI  
Regnskapet pr. 31.12.2015 viser et underskudd på kr 7.335,58. Egenkapitalen er på kr 50.865,24. 
Budsjettet for 2016 viser et lite overskudd på 720 kroner. Egenkapitalen blir så godt som uendret. Vi 

http://www.bbkbridge.com/


har da beholdt premiene på omtrent samme nivå som i 2015. Kveldsavgiften til NBF har vært kr 12 pr. 
spiller pr. kveld.  
 
Underskuddet er grunnet i innkjøp av ny PC og printer til turneringsleder og reisekostnader til 
turneringslederseminar i Bergen. 
 
OVERGANG TIL NY KRETS 
Styret har opplevd forholdet til NBF Oslo krets som krevende. Styret innstilte på overgang fra Oslo Krets til 
Buskerud krets. Saken ble forelagt medlemsmøte i klubben. Medlemmene, med stort flertall, ga sin 
tilslutning til styrets forslag.  
 
ÅRSKONTINGENT 
NBF og NBF Buskerud fastsetter sine årskontingenter og Styret i BBK gis fullmakt til å innkreve 
årskontingent til NBF/NBF Buskerud fra sine medlemmer, etter den rate som til enhver tid fastsettes av 
forbund/krets. 
 
For år 2015 har våre medlemmer betalt en kontingent på kr 200 til NBF og kr 200 til NBF Oslo. 
 
For 2016 vil årskontingenten bestå av kr 220 til NBF og kr 60 til NBF Buskerud samt en klubbkontingent på 
kr 1.100.  Dvs at medlemmene skal betale kr 300 for 2016. Medlemmene har forskuddbetalt kr 400 for 2016 
basert på tilhørighet til NBF Oslo. Styret har besluttet at differansen tilfaller klubben til dekning av økende 
utgifter. Styret tar forbehold om eventuelle endringer i avgiftene for 2017. 
 
MEDLEMSMASSEN 

Det er per årsskifte 72 registrerte medlemmer i Blommenholm. Det har kommet noen nye medlemmer i 
løpet av året – det er veldig hyggelig. Alle oppfordres til å ta godt i mot dem og la dem føle seg 
velkommen. 
 
APPELLKOMITEEN 
Det har ikke vært noen saker til behandling. Styret oppfordrer til å fortsette det gode miljøet i klubben med 
bl.a. å være vennlige både mot motspillere og makker. 
 
SPILLELOKALER 

Vi er fortsatt heldige å få spille her i kantinen på Hosletoppen Skole uten å betale leie, annet enn at 
vi selv betaler tilsynsvakten for den siste halve timen etter kl. 22.  
 
Styret ønsker at jobben med rigging / rydding av lokalet fordeles blant medlemmene. Det har stort vært de 
samme 3-4 personer som har kommet kl 18.00 for å rigge og vært igjen for å rydde. Olav Steinnes vil 
opprette ”ryddegrupper”, slik at denne jobben kan rotere blant medlemmene. 

 
LEIE AV KORT 
Asker BK er fortsatt leverandør av kort til klubben. Hege og Asle  har de siste årene vært ansvarlig for å 
hente og bringe spill til spillekveldene. Det er behov for reserver. Ta kontakt med Olav Steinnes for å melde 
interesse.  
 
KLUBBPOENG 
Med Bridge Mate er klubbpoengene til enhver tid ajour. 
 
KLUBBENS UTSTYR/EIENDELER 
Det er anskaffet ny PC og printer til turneringsleder. 
 
KANTINEN 
Takk igjen til Karianne, Oscar og Anne-Kari for vafler og nydelig kringle og veldig hyggelig betjening av 
serveringsdisken. Anne-Kari er «sjefsforvalter» og tar ansvar pr. sesong for at den er betjent og har gode 
varer. Kantinen er et viktig bidrag til en hyggelig spillekveld. Alle oppfordres til å benytte seg av tilbudet slik 
kantinen vil bestå.  



 
TURNERINGSLEDER 
Vi takker Eva Hagen for god gjennomføring av spillekveldene. Hun har hatt en del utfordringer med både 
Bridge Mate, Ruter og PC/nettilgang. Eva har taklet alle uforskyldte problemer med stor ro.  
 
HEGE GIR SEG SOM FORMANN 
Hege har meldt fra at hun pga sin helsetilstand ikke klarer å gjennomføre siste del av formannsperioden. 
Hun går derfor av som formann på generalforsamlingen.  Det samlede styret vil takke Hege for en 
kjempeinnsats gjennom svært mange år. Hege har tilbudt seg å hjelpe styret som «seniorkonsulent» så 
langt kreftene rekker. Styret har takket ja til dette.  
 


