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STYRETS ARBEID 

Som nevnt i fjorårets årsberetning gjennomfører styret en streng arbeidsdeling. Styret er begunstiget 

med et «lim» som passer på små og store detaljer. Stor takk til Hanne.  

 

TURNERINGSAVVIKLINGEN 

Inntil 2017 spilte vi stort sett i 2 puljer hvor man i Lukket pulje måtte binde seg for alle kvelder.  I 

forbindelse med klubbmesterskapet i januar 2017 valgte vi å forelegge spørsmålet for medlemmene. 

Konklusjonen ble, for klubbmesterskapet, at alle spilte i samme pulje, men at spillerne ble premiert i 

A eller B. Spillerne valgte selv om de skulle premieres i A eller B. For å få premie måtte man ha spilt 3 

av 4 kvelder. 

 

En stor pulje gir en mer variert score.  Ut fra oppslutningen de enkelte spillekvelder ser det ut som 

om spillerne foretrekker en stor pulje. Styret har derfor i 2017 fulgt opp denne praksisen. 

Vi har høsten 2017 gjennomført en tilpasset HC-turnering slik at også B-spillerne gis mulighet for 

premiering. Mer om dette nedenfor.  

  

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. 18.30 med makker, 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, hvor man binder seg for en hel turnering.  

 

HANDIKAP-TURNERING 

NBF varslet at de ville lage et HC-system for den enkelte, slik man gjør for golf. Styret trodde at 

opplegget ville være klart høsten 2017, men da var det ikke ferdig. I stedet gjennomførte vi et 

«tilpasset opplegg» hvor vi valgte å gi premier til dem som foreløpig ikke har klubb/mesterpoeng nok 

til kløvernål. Styret har inntrykk av at dette fungerte bra. 

  

NBFs opplegg for handikap er klart fra 1. januar 2018. Det ser ut til som det kan være enkelte 

systemiske svakheter i beregningen. Styret vil prøve ut opplegget i en turnering våren 2018 så snart 

vi får bekreftet at NBFs opplegg fungerer tilfredsstillende.   

 



Basert på de erfaringer vi gjør med NBFs opplegg vil vi vurdere videre premiering slik at det ikke alltid 

er de samme som blir ropt opp.   

 

EN POSITIV BRIDGEOPPLEVELSE 

I februar 2017 skrev vi følgende: 

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 og 

hører 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 ved 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. 

Vurdering nå (februar 2018): 

Styrets har inntrykk av at tonen i klubben er bra og at det ikke er spesielle problemer i øyeblikket. 

Styret vil gjenta oppfordringen til nye spillere: Det er en lav terskel for å ta opp ting med styret.   

 

RIGGING OG RYDDING 

Som nevnt under styrets arbeid har vi gjennomført en streng arbeidsdeling. Vi kan ikke 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 rigging/rydding. Olav vil tilstrebe å få inn noen 

faste, som sammen med ham og på turnus, kan overvåke at ryddingen fungerer slik at vi ikke får 

negative tilbakemeldinger fra skolen.   

 

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 tre lag som har deltatt i NM lag. To av lagene ble slått ut etter runde 1.-2. Det tredje 

laget med Vennerød/Goldenheim og Simonsen/Gravråk gikk videre til 3 runde. Her tapte de med et 

eneste IMP.   

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 både i 2016 og 2017. I 2018 er Asker arrangør. Vi satser på at Blommenholm 

gjenoppretter den historisk gode statistikken med Blommenholm som vinner.  



 

ØKONOMI 

2017 gav et overskudd på kr 16 774,75. Ny egenkapital pr 01.01.18 er kr 76 651,87. Økningen i 

overskuddet skyldes i hovedsak det økende antall bord per kveld. Det er lite variasjon i utgiftene, 

premieutgiften har økt p.g.a. flere spillere. Styret oppfatter klubbens økonomi som god. Noe av 

overskuddet planlegges å benytte til en jubileumsturnering høsten 2018.  

 

BUSKERUD KRETS 

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

hyggelig og veldrevet.  

  

ÅRSKONTINGENT 

For 2018 betaler vi kr 260,- pr. medlem til NBF. I tillegg tar NBF inn kr 15,- pr. spiller pr. spillekveld 

(kveldsavgift). Klubben betaler også kr 1 100,- i klubbavgift. Til Buskerud krets betaler vi kr 60,- pr. 

spiller.  

Omregnet for alt dette blir det en årskontingent på kr 350,- pr. spiller. Blommenholm har for 

klubbens del ingen egen kontingent. I stedet tar vi inn kr 100,- pr. spillekveld som benyttes til 

klubbens løpende utgifter, premier og til delvis dekning av kveldsavgift til NBF,  

Styret ønsker ikke å øke kveldsavgiften som derfor forblir kr 100,- pr. spillekveld i 2018.   

 

MEDLEMSMASSEN 

Vi er i øyeblikket registrert hos NBF med 82 medlemmer. Dette gjør Blommenholm til en stor klubb. 

Vår vennskapsklubb, Asker, er like stor, men ellers er det ikke mange klubber på vår størrelse. På 

spillekveldene er det ofte 12-14 bord og det er meget bra. I klubbmesterskapet januar/februar 2018 

var det 16 bord.    

 

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 for den siste halve timen etter kl. 22.00. 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 ájour. 

 

KLUBBENS UTSTYR OG EIENDELER 

Olav Steinnes har meget god orden på utstyr og pokaler. Stor takk til Olav.  

 



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.    

 

JUBILEUM 2018 

Blommenholm Bridgeklubb ble stiftet i 1933. Vi har de senere år feiret jubileum hvert 5 år. I 2018 blir 

klubben 85 år. Styret har bestemt at vi skal ha en feiring på Sundvollen lørdag 13. oktober til søndag 

14. oktober. Hold av datoen. Styret kommer tilbake med nærmere detaljer og informasjon.  

 

REKRUTTERING 

Det er et jevnt tilsig av nye medlemmer slik at medlemsantallet i Blommenholm Bridgeklubb holder 

seg stabilt. Når det er sagt: Jevnt over blir bridgespillerne eldre. Dette er en internasjonal tendens 

med noen få unntak. De landene som opplever økende interesse er de land hvor bridgen blir en del 

av undervisningen i skolen. Å få til noe slikt i Norge er slett ikke enkelt. Men helt umulig er det ikke. I 

Danmark har bridgen fått innpass i skolen. Det gjøres forsøk på lignende også i Norge.  

Nybegynnere: Blommenholm har ikke noe opplegg. Vi vil anbefale at nybegynnere kontakter Oslo 

Bridgekrets/Bridgesenteret/Tommy Sandsmark som har et undervisningsopplegg.  
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