
BLOMMENHOLM BRIDGEKLUBB 
 

STYRETS ÅRSBERETNING 2014/2015 
 
Styret - som ble valgt på Generalforsamling 22.april 2014 - har i perioden bestått av følgende 
medlemmer: 
 
 Formann  :Hege Falster 
 Viseformann  :Gunnar Høverstad 
 Kasserer  :Hanne Hesselroth 
 Materialforvalter :Erik Sandvei 
 Sekretær  :Kristin Vigander 
 Appellkomité  :Asle Lütken 
    :Dag Mangset 
 Revisor  :Truls Gudmundseth 
 Valgkomité:  :Kåre Gjertsen 
    :Asle Freberg 

 

 

TURNERINGSAVVIKLINGEN 
Vi fortsetter å spille 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. Vi har i løpet av det foregående år fått bekreftet at medlemmene er fornøyd med ordningen. 
 
 

RESULTATER 
Resultater for alle turneringene ligger på hjemmesidene våre: www.bbkbridge.com. 
 

SYSTEMKORT 
Systemkort er det visst ingen som bruker lengre. Men – selv om dere ikke bruker det i klubben, husk at 
dere må ha det med når dere deltar i eksterne turneringer. 
 

EKSTERN REPRESENTASJON 
Klubben har kun hatt ett lag med i Seriemesterskapet. Laget, som tidlig i 2014 rykket ned til 3. fra 2. 
divisjon, har igjen spilt seg opp – dog med en litt annen bemanning: Dag Mangset og Arne Jordestedt er 
fortsatt med, men lagkamerater har vært Hans Hiorth og Rune Nodeland. Gratulerer gutter! 
 
Klubben hadde ett lag med i NM for klubblag, bestående av Gunnar Høverstad, Rolf Kirste, Rolf Houge, 
Mick Christensen og Tom Dessen Nielsen. Laget ble slått ut i første runde. 

 

LAGKAMP MOT ASKER BRIDGEKLUBB 
I 2014 var Asker arrangør, og igjen var det Askers tur til å gå seirende ut av lagkampen. De vant med 
sifrene 368,6 VP mot BBKs 351,4 VP – ikke store forskjellen – men seier er seier. Vi får prøve å fighte 
bedre i år og ta «pokalen» tilbake til Bærum. Kampen spilles for øvrig tirsdag 26. mai her i våre 
spillelokaler. Laguttaket kommer vi tilbake til. 

 

ØKONOMI  
Regnskapet pr. 31.12.2014 viser et overskudd på kr 3.207,77. Egenkapitalen er på kr 58.200,82. 
Budsjettet for 2015 viser et underskudd på ca 9.000 kroner. Vi har da beholdt premiene på omtrent 
samme nivå som i 2014. Det er grenser for lenge vi tåler et slikt underskudd. Klubben må eventuelt 
vurdere å sette opp kveldsavgiften eller redusere premiene. Dog ønsker vi at sistepremien skal være å 
minst få tilbake startkontingenten. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle inntekter fra Grasrotandelen. 
Medlemstallet er relativt stabilt. 
 

http://www.bbkbridge.com/


ÅRSKONTINGENT 
NBF og NBF Oslo fastsetter sine årskontingenter og Styret i BBK gis fullmakt til å innkreve årskontingent til 
NBF/NBF Oslo fra sine medlemmer, efter 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. Vi vet i 
skrivende stund at NBF høyner sin årsavgift for 2016 til kr 220. Fra NBF Oslo har vi ikke hørt om noen 
forhøyelse, foreløpig. Vi vil foreslå for våre medlemmer at BBK høyner årsavgiften for 2016 til kr 420. Disse 
kontingentene betaler BBK videre til forbund/krets. Inntekter til driften av klubben kommer fra den 
forhøyede kveldskontingenten på kr 100. 
 

MEDLEMSMASSEN 
Antallet medlemmer ser ut til å ha stabilisert seg – vi har til og med fått noen nye.  

 

APPELLKOMITEEN 
Vi noterer fornøyd at ingen saker har vært bragt frem for komitéen. Dette tar vi som et godt tegn – vi 
konkurrerer mot hverandre, men det skal være et element av ”hygge”-bridge i dette. Det kan dog være 
greit å ha en slik komité – man vet aldri. 

 

SPILLELOKALER 
Vi er fortsatt heldige og får spille her i kantinen på Hosletoppen Skole, uten å betale leie, annet enn at vi 
selv betaler tilsynsvakten for den siste halve timen efter kl. 22. Det er viktig at vi følger de instrukser vi får 
fra skolens ledelse om mønster for plassering av bord efter endt spillekveld. Takk til alle medlemmer som 
er behjelpelig med dette og med å rydde i løpet av kvelden og ved kveldens slutt: Ut på serveringsdisken 
med tomme flasker, brukte kopper og tallerkener. Kast papir som ligger på det siste bordet dere forlater. 
Meldeboksene skal tilbake i kassen, BM skal tilbake i egen boks med nummererte rom, bord settes tilbake 
i mønster med stoler pent på plass ved bordene. OG – husk å taste inn og godkjenne siste spill!! 
 

LEIE AV KORT 
Asker BK er fortsatt leverandør av kort til klubben. Formannen har de siste årene vært ansvarlig for å 
hente og bringe spill til tirsdagene våre – godt hjulpet av Asle Lütken. Vi har ikke noe imot å gi fra oss dette 
oppdraget – interesserte kan bare ta kontakt. 
 

KLUBBPOENG 
Med Bridge Mate er klubbpoengene til enhver tid ajour. 

 

KLUBBENS UTSTYR/EIENDELER 
Ingen nyanskaffelser siste år.  

 

KANTINEN 
Takk til Karianne og Anne Karin for vafler og kringle og veldig hyggelig betjening av serveringsdisken. 
Bridgekvelden blir ikke den samme uten kaffe, te, mineralvann og ymse «avec». 
 

TURNERINGSLEDER 
Høsten 2014 fikk vi igjen ny turneringsleder. Vidar Skipenes, som hadde vært hos oss i et drøyt år, døde 
brått og uventet. Heldigvis ville Vidars gode venn Eva Hagen gjerne ta over jobben - takk Eva, for alt du 
gjør og for at du holder god styring på oss. 
 
Jeg vil gjerne rette en stor takk til alle styremedlemmene for innsats i året som gikk. Vi bidrar alle med vår 
skjerv og sammen drifter vi Blommenholm Bridgeklubb til det jeg håper er en klubb dere trives i og vil 
fortsette å støtte. 
 


