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STYRETS ARBEID 

Det har vært en betydelig overgang for styret å måtte klare seg uten Heges meget omhyggelige og 

detaljerte ledelse. Styret har løst dette ved å gjennomføre en streng ansvarsdeling. Denne 

ansvarsdelingen har fungert fint. Mer om dette under de enkelte punkter. Utover ren 

ansvarsfordeling, har styret et «lim» som passer på. Dette er Hanne som fikk sin velfortjente 

oppmerksomhet på julebordet.  

 

TURNERINGSAVVIKLINGEN 

Vi har tidligere stort sett spilt i 2 puljer hvor man i Lukket pulje har måttet binde seg for alle kvelder. 

Styret har hatt mange diskusjoner rundt dette. I forbindelse med klubbmesterskapet valgte vi å 

forelegge spørsmålet for medlemmene. Konklusjonen ble at alle spiller i samme pulje, men at 

spillerne premieres i A eller B. Spillerne velger selv om de skal premieres i A eller B. For å få premie 

må man ha spilt 3 av 4 kvelder.  

 

Styret tror at det viktigste for spillerne er at de alltid har et tilbud om å spille. Møter man opp på 

Hosletoppen skole tirsdager kl 1830 trenger man ikke tenke på hvilken turnering man deltar i. Dette 

gir noen utfordringer for turneringsleder, og man oppnår ikke at spillerne får møtt hverandre 

nøyaktig slik man gjør når man binder seg for en hel turnering.  Styret forsøkte tidligere en såkalt 

sideturnering, men dette fungerte ikke. Ut fra oppmøtet ser det ut til at nyordningen har fungert fint 

Det er mange år siden det har deltatt så mange som det gjorde under årets klubbmesterskap. På det 

meste var vi 17 bord. Dette er svært bra.  

 

EN POSITIV BRIDGEOPPLEVELSE 

For at medlemmene skal komme tilbake må de oppleve at klubben er hyggelig og ivaretakende. «Be 

nice», som det heter på BBO. Man skal konkurrere, men det skal skje i en vennlig form.  

Når man konkurrerer hender det at engasjementet tar overhånd. Dette er et problem i alle klubber i 

hele verden.  Det er ikke tilsiktet; man ser det ikke selv. De rundt bordet (og nabobordet) ser det. 

Styret har delt ut reglene som NBF har laget for oppførsel ved bridgebordet. Styret har også i enkelte 

situasjoner trukket enkelte par til side og påpekt reglene. Dette har fungert bra. Generelt er tonen i 

klubben meget vennlig og noe stort problem er det ikke. Skulle det likevel oppstå en situasjon hvor 

temperaturen rundt bordet blir for høy vil styret gi følgende råd: Den rundt bordet (makker eller 

motspiller) som mener at temperaturen blir for høy sier kort og enkelt at vi går videre. «Neste Spill» 



er et passende kodeord. Hvis det ikke skulle hjelpe kan man tilkalle TL som løser situasjonen. Nye 

spillere kan kanskje i noen situasjoner oppleve det som vanskelig å si fra. Styret vil sterkt oppfordre 

disse til å snakke med en i styret slik at styret kan ta tak.  

 

NY KRETS 

Fra 1 januar 2016 har Blommenholm vært medlem av Buskerud krets. Kretsen oppleves som meget 

hyggelig og veldrevet.  

 

ØKONOMI 

2016 gav et overskudd på kr 9.011,88. Ny egenkapital per 01.01.2017 er kr 59.877,12 

Overskudd skyldes ekstraordinære inntekter; grasrotandel og ”overskudd” for for mye innbetalt til 

klubben i forbindelse med overgang til ny krets (se avsnittet Årskontingent). Det er lite variasjon i 

utgiftene. NBF har økt kveldsavgiften per spiller fra kr 12 til kr 13 fra 01.01.2017. Det vil utgjøre et 

økning på +- kr 2.000. Styret oppfatter klubbens økonomi som god. 

 

PREMIER 

Det deles ut premier til ¼ av deltakterne. Det bestrebes at siste premie er lik kveldsavgiften. 

Premiene beregnes slik at klubben sitter igjen med noen ganger et lite overskudd, andre ganger et 

mindre underskudd. Med andre ord: +/- null. For klubbmesterskapet og Asker & Bærum 

mesterskapet beregnes høyere premier.  

 

ÅRSKONTINGENT 

For 2017 er kontingenten til NBF / Buskerud krets hhv kr 220 og kr 60, Medlemmene betaler kr 300 

forskuddsvis. Differansen, kr 20, går til delvis dekning av klubbkontingent til NBF på kr 1.100. 

Blommenholm Bridgeklubb har ingen egen” kontingent. Kveldsavgiften er ment å dekke klubbens 

utgifter. Den er på kr 100 og dekker løpende utgifter til turneringsleder, spillleie, kveldsavgift på kr 13 

for hver spiller til NBF og premier. Styret ønsker ikke å øke kveldsavgiften for 2017. Styret 

forbeholder seg retten til å øke kveldsavgiften dersom NBF og/eller krets øker sine avgifter. 

 

RIGGING OG RYDDING 

Som nevnt under styrets arbeid har vi gjennomført en streng arbeidsdeling. Vi kan ikke lenger basere 

oss på at ildsjeler rigger og rydder. Olav Steinnes i styret har ansvaret for dette. Styret forventer at 

medlemmene i utgangspunktet takker ja til å delta i dette.  

 

RESULTATER 

Resultater for alle turneringer ligger på våre hjemmesider. Stor takk til Kristin Vigander som holder 

hjemmesiden oppdatert med både resultater og annen informasjon 

 

EKSTERN REPRESENTASJON 

Klubben har hatt to lag som har deltatt i NM lag. Begge lag ble slått ut etter runde 1-2. 

Klubben har også hatt et lag som har spilt i Seriemesterskapet 4 divisjon (Buskerud). 

Selv om Blommenholm har meldt overgang til NBF Buskerud, er NBF meget fleksible. Dersom noen 

spillere ønsker å spille seriemesterskap eller kretsmesterskap i Oslo, tror styret at NBF vil akseptere 

dette. Styret ser det som svært hyggelig om klubben er representert i eksterne turneringer. 

Heldagsturneringer gir en helt annen bridgeopplevelse (mer konsentrert) enn en ordinær klubbkveld. 

Styret mottar jevnlig invitasjonen til ulke turneringer. Styret har valgt å ikke videresende disse til 

medlemmene.  Styret tror at de medlemmene som ønsker å spille eksternt selv følger med på NBFs 

hjemmesider hvor aktuelle turneringer legges ut.  



 

LAGKAMP MOT ASKER 

Asker vant lagkampen i 2016. I 2017 er det vår tur til å være arrangør. Vi satser på at Blommenholm 

gjenoppretter den historisk gode statistikken med Blommenholm som vinner.  

  

MEDLEMSMASSEN 

Medlemsmassen har holdt seg stabil på 70+ betalende medlemmer. Dette er veldig positivt. Vi har 

fått 3-4 nye par i løpet av året og de er hjertelig velkommen.  

 

APPELLKOMITEEN 

Det har ikke vært noen saker til behandling. Styret håper det vil være slik også i det kommende år. 

Generelt vil vi tilrå følgende: De fleste spørsmål kan løses ved bordet. Dersom man er i tvil tilkaller 

man turneringsleder. Turneringsleder tilkalles ved at man går bort og henter henne. Å rope 

Turneringsleder over hele salen forstyrrer de øvrige spillere. Spillerne oppfordres spesielt til å være 

ivaretakende overfor nye spillere. Verden går videre selv om det er gjort en feil.  Regler skal følges, 

men dersom man blir for opptatt av reglene blir nye spillere borte fra klubben. 

 

SPILLELOKALER 

Vi er fortsatt så heldige at vi får spille i kantingen på Hosletoppen skole uten å betale leie utover at vi 

betaler tilsynsvakten en symbolsk sum for den siste halve timen etter kl 2200. Skolen er røykfri. Dette 

betyr at vi ikke må legge igjen sneiper og slikt etter oss. Vi må også ha ryddet på den måten som 

skolen ønsker.  

 

LEIE AV KORT 

Asker er fortsatt leverandør av kort. Hege og Asle henter og bringer. Stor takk til dem.  

 

KLUBBPOENG 

Med Bridgemate er klubbpoengene til enhver tid ajour 

 

KLUBBENS UTSTYR OG EIENDELER 

Vi har anskaffet nye meldebokser. Vi har også sanert/gitt bort gamle meldebokser og litteratur. Stor 

takk til Olav Steinnes som har ordnet med dette og også kjøpt og montert nytt skap til utstyret. Han 

tok seg til og med tid til å pusse klubbens pokaler til julebordet. 

 

KANTINEN 

Stor takk til Anne Kari og alle hennes hjelpere som drifter kantinen. Kantinen er et viktig bidrag til en 

hyggelig spillekveld. Alle oppfordres til å benytte seg av tilbudet slik at kantinen består.  

 

TURNERINGSLEDER 

Stor takk til Eva som holder orden på styrets mange forskjellige turneringsopplegg og ulike tekniske 

utfordringer. Eva beholder roen i alle situasjoner.    

 

 

Hosletoppen den 

 

Styret 


