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STYRETS ARBEID
Styret gjennomfører en streng arbeidsdeling. Styret er begunstiget med et «lim» som passer på små
og store detaljer. Stor takk til Hanne.
TURNERINGSAVVIKLINGEN
Vi har gjennom årene forsøkt ulike modeller: A og B-pulje, A og B-rekke, men er etter hvert kommet
til at en stor gruppe er best (stor score).
Premiering: Vi premierer beste ¼-del. For 2020 vil vi gjøre slik:
De første får premie på vanlig måte, men de to siste premier utdeles til de to beste av de parene hvor
den ene spilleren har maks ruternål og den andre har maks kløvernål (og som ikke blir premiert i
vanlig rekke). Vi tror dette treffer best.
Vi vil fortsette å arrangere HC-turnering hvor all premiering er basert på HC. En slik turnering om
våren og en om høsten.
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 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.
Vurdering nå (februar 2020):
Styret 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.
Noen spillere liker å komme tidlig. Det er veldig fint om disse, uoppfordret, hjelper til med rigging.
Tilsvarende er det fint om spillerne før de går, uoppfordret, hjelper til med rydding.
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 deltok i NM klubblag. To lag ble slått ut i runde 1-2 mens det tredje
laget gikk videre til runde 4. I skrivende stund er det ikke avgjort om laget går videre til 5 runde.
Klubben har også hatt et lag som har spilt i Seriemesterskapet 3 divisjon (Buskerud).
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 ulike 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 gjenerobret Blommenholm tronen og vi vant også
i 2019. Vi satser på at vi holder fortet også i 2020 hvor Asker er arrangør.
ØKONOMI
Regnskapet pr. 31.12.2019 viser et overskudd på kr 9.733,99. Egenkapitalen er på kr 92.848,81, en
økning på kr 9.734,61. Budsjettet for 2020 er beregnet ut fra tallene for 2019, dog litt nedskalert.
Det er beregnet et overskudd på kr 6-7000.
BUSKERUD KRETS
Fra 1 januar 2016 har Blommenholm vært medlem av Buskerud krets.
ÅRSKONTINGENT
For 2020 betaler vi kr 240 pr medlem til NBF. I tillegg tar NBF inn kr 16 pr spiller pr spillekveld
(kveldsavgift). Klubben betaler også kr 1200 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 2020.
MEDLEMSMASSEN
Pr. 1 januar 2020 har vi, ifølge NBF, 97 betalende 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 12-15 bord og det er meget bra.

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 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 har vært leverandør av kort. Stor takk til Asle og Hege for henting/bringing. Fra og med januar
2020 blir det endring fordi Asker pt har kapasitetsproblemer. Vi løser dette ved å motta kort fra
Gunnar Wickstrand (Oslo krets lokaler på Montebello). Per Frøbjerg Moe har sagt seg villig til å
hente/bringe kort for oss. Han gjør dette samtidig som han også henter kort for klubben Hjerter Ess.
Stor takk til Per for dette. Per stiller opp som en midlertidig ordning. Vi vil trenge frivillige når det
ikke passer for ham. Uten kort - ingen spilling.
KLUBBPOENG
Med Bridgemate er klubbpoengene til enhver tid ajour
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. Fra og med 2020 vil kantinen bli
driftet av Ola Berge Eker. 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.
BLOMMENHOLM CUP
Blommenholm feiret sitt 85 års jubileum i 2018 ved å arrangere en vellykket heldagsturnering. Med
bakgrunn i dette bestemte styret at vi skulle arrangere en årlig turnering. Denne fant sted lørdag 23
november 2019 og det stilte opp 35 par denne gangen også. Start kl 1100, 48 spill og premieutdeling
innen 1730. Styret har fått mange positive tilbakemeldinger og Blommenholm Cup i andre del av
november vil bli en årlig turnering.
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. Asker har også et
tilbud til nybegynnere.

Hosletoppen den 4 februar 2020
Styret

