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Sak 5. Kretsstyrets beretning for Østfold og Follo Krets 2009  

 
1 Styret. 
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 
Leder:  Thor Simonsen, Askim BK 
Nestleder: Lars Erik Thomassen, Kolbotn BK 
Kasserer: Trevor Storm, Sarpsborg BK 
Styremedlem: Jon Martin Tøsse, Sarpsborg BK 
Styremedlem: Jan P Johannesen, Fredrikstad Bk 
Styremedlem: Arne Almendingen, Ski Bk 
Varamedlem: Per Watz Nesodden BK 
Varamedlem: Roald Haugberg Vestby Bk 
Revisor: Herman Larsen Ski Bk 
Revisor: Marit Hjerkinn Bånnski BK 
Valgkomité: Randi Uttisrud, Moss Bk 
Valgkomité Knut Molander Fredrikstad BK 
 
Styret har hatt 5 styremøter og ellers hatt kontakt via e-post og telefon. 
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2. Klubber og medlemmer. 
 
Kretsen har dessverre fått to klubbutmeldinger i løpet av sesongen. Kjøkøy BK og BK Krav har valgt å melde 
seg ut av NBF.   
 
Dermed har kretsen pr. dags dato 25 klubber og 961 medlemmer (tallet gjengir ”unike” medlemmer, dvs at 
personer som er registrert som medlemmer i mer enn en klubb kun er blitt talt en gang), en svak 
medlemsøkning fra 2008. 
 
Største klubb i kretsen er fortsatt Nesodden BK med sine 131 medlemmer, et imponerende høyt medlemstall 
med tanke på innbyggergrunnlaget i klubbens nedslagsfelt.  Kretsen oppfordrer alle klubber som ønsker seg 
flere medlemmer til å ta kontakt med Nesodden BK for å lære hvordan man skal få flere medlemmer. 
 
 
 
3. Kretsens virksomhet. 
 
Den handlingsplanen som ble presentert og godkjent på kretstinget 2008 har vært førende for styrets arbeid i 
også i 2009.   
 
I handlingsplanen er det mål om medlemstall/medlemsutvikling (rekruttering), videre om kvaliteten på 
kretsens spillere, om at klubbene skal være tilfredse med kretsens innsats samt om at kretsen skal drives 
med sunn økonomi. 
 
Rekruttering 
Noe av det viktigste klubber og enkeltmedlemmer kan gjøre for bridgen i Norge er å rekruttere flere personer 
til vår hobby.  Det er viktig å være bevisst at det er den enkelte klubb som er ansvarlig for 
rekrutteringsarbeidet.  Til tross for dette ansvaret har vi besluttet at kretsen hvert år skal sørge for at det blir 
gjennomført et storkurs. I 2009 ble storkurset arrangert på Vestby etter flott innsats av mange i klubbene i 
Vestby-området og med Roald Haugberg som primus motor.  Opplegget var prikkfritt, og alle involverte 
fortjener heder og ære for gjennomføringen.  Jeg håper andre i kretsen kan kopiere noe av arbeidet man har 
gjort i Vestby, bl a med å involvere kommunen i bridgeopplæringen og med å reklamere for 
bridgeopplæringen gjennom vedlegg i lokalavisen der mange ulike personer i lokalmiljøet står frem som 
bridgspillere.  Genialt opplegg. Videre har man klart å fange opp mange av kursdeltakerene i en 
nybegynnerklubb som spiller på en annen dag enn Vestby spiller, og her har man også klart å få med seg 
mer rutinerte ”faddere” for å sikre at nybegynnerne kan få mulighet til å videreutvikle seg som bridgespillere 
under faglig veiledning av mer rutinerte spillere. 
 
Ellers kan vi altså glede oss over at vi har en svak økning i antall medlemmer i forhold til 2008, og den reelle 
medlemsøkningen kan være større enn vi antar fordi medlemstallet nå gir uttrykk for reelt antall medlemmer i 
kretsen.  Vi kan allikevel på ingen måte falle til ro med tingenes tilstand.  Hvert medlem og hver klubb i 
kretsen må gå i seg selv for finne ut hva en kan gjøre for å øke medlemstallet. Det er etter hvert mange gode 
erfaringer i Bridge-Norge på hva som fungerer best, så de av oss som ikke selv er veldig kreative kan enkelt 
oppsøke informasjon på forbundets hjemmesider eller forbundets blad om hva andre har gjort på området, 
eller en kan kopiere suksessen til Nesodden eller nå senest Vestby. 
 
 
Kvalitet på spillere 
Når det gjelder de kvalitative målene om at vi skal være den beste juniorkretsen i Norge så kan vi ikke si vi 
har nådd vårt mål.  Kretsen har heller ikke gjort noen innsats for at vi skal lykkes på dette området i 2009. 
 
Vi har noen utflyttede unge spillere med meget stor suksess i 2009.  Tor Ove Reistad vant NM Klubblag for 
Topbridge, mens Fredrik Simonsen tok sølv i samme turnering for et trønderlag. Fredrik var også med på 
laget som vant bronse i U26-EM i sommer, og han tok også bronse i universits-EM i høst, men også det var 
på et lag utgått fra studentmiljøet i Trondheim. Begge er fra Askim, men kun Fredrik er fortsatt medlem i 
kretsen. 
 
Ei heller for ”voksne” spillere har kretsen gjennomført aktiviteter som er egnet til å skaffe oss flere 
toppspillere, selv om vi med glede registrerer at det er økende deltakelse i KM lag, og også høy deltakelse i 
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SM lag og NM lag. Alt dette kan på sikt gi oss flere elitespillere, men ansvaret for den bridgemessige 
utviklingen har i 2009 ligget på den enkelte spiller. 
 
Vi har noen fremragende enkeltprestasjoner av kretsens medlemmer, der Anna Malinowskis gull i Mixed EM 
i sommer rager høyest.  Vi fikk også en norsk mester i 2009 ved at Egil Hansen fra Moss sammen med 
Harald Nordby vant NM Par for veteraner.  Disse enkeltresultatene kan neppe kretsen ta mye av æren for. 
 
 
NBF har dog en strategi på gang som mer tydelig enn før skiller på satsing på ”Bridge som sport” og ”Bridge 
for alle”. Per Watz vil redegjøre mer om dette under kretstinget vårt. 
 
 
Klubbene skal være fornøyde med kretsens arbeide 
Kretstinget får selv uttale seg om dette punktet.  Kretsen har sikret seg oppdatert mailkontakt med samtlige 
klubber (med et unntak) i løpet av året.  Flere av klubbene i kretsen har hatt besøk fra styremedlemmer i 
kretsen gjennom året. 
 
Kretsen skal drives med en sunn økonomi 
Regnskapet for denne sesongen vil bli gjennomgått som egen post. Vi nøyer oss derfor her med å 
konstatere at kretsens økonomi er tilfredsstillende. Driftsresultatet for 2009 er på kr.  81.596,84. 
 

 
 
 

4. Kretsens turneringer. 
 
Kretsens styre ser turneringsaktiviteten i kretsen og de åpne turneringer som klubbene arrangerer, som et 
virkemiddel for å fremme interessen for bridge i kretsen og bidra til å sementere medlemstallet i klubbene.  
 
 
Turneringsvirksomheten i kretsen har også denne sesongen hatt god oppslutning. 
 

Km-lag – som er kretsens største turneringssatsing - har i år på nytt rekorddeltagelse, denne gangen 
med 38 lag med spillere fra minst 14 av kretsens klubber. 
 
Deltagelsen av lag fra kretsen i NM-lag og SM lag er også i år tilfredsstillende. 

 
Enda gjenstår flere turneringer i kretsens regi før turneringssesongen er forbi. 
 
Turneringer som er arrangert av kretsens klubber har også hatt god oppslutning. Nykommeren 
FOSS fikk fantastisk oppslutning også i sitt andre år takket være svært god innsats fra medlemmer i 
Fredrikstad Bk og Sarpsborg BK. 50 par lørdag og 48 par søndag er et flott resultat. 
De tradisjonelle juleturneringene som Drøbak Bk og Ørje Bk arrangerer trakk også i 2009 svært 
mange par.  I Drøbak deltok 45 par, omtrent samme antall deltok i Ørje. 
 
 

Et idrettslag har vært ansvalig for kafedriften under turneringer på Vestby Kurs og Konferansesenter, samt at 
klubbene har hatt ryddeansvaret. 
 
Kretsstyret har gode erfaringer med denne arbeidsmodellen. 
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Resultater - turneringsvirksomheten 
 
KM-LAG. 

 
Er ikke ferdigspilt denne sesongen.   
 
Forrige sesong vant Fredrikstad BK, som tok en helt overlegen seier i kampen om KM tittelen. De var 
allerede klare før siste runde. Laget bestod av Svein Åstrøm. Knut Molander, Arild Simensen, Joakim 
Johansen, Flemming Johnsen og Frode Johnsen. Ski BK tok en etterhvert et klart sølv  foran 2 lag fra 
Moss med samme poengsum.  BK Tempo1 og Vestby BK1 vant hver sin B pulje og rykker opp i A sammen 
med Sarpsborg og Vestby BK 2. 
 
 
KM PAR. 

Ble avviklet 21/22 mars 09. Siv Thoresen og Jo-Arne Ovesen representerende Ski BK ble 
kretsmestere.  Sølv gikk til Arild Simensen og Joakim Johansen fra Fredrikstad BK og bronse ble 
vunnet av Sverre Johnsen og Åsmund Stokkeland som spiller for Fredrikstad.  Også fjerdeplasserte 
Stig Henning Dybdal og Terje Hermansæter (Askim/Ørje) kvalifiserte seg til NM Par fra denne 
turneringen.  

 
 
ÅPENT KM MIX. 

Ble avviklet 1. mars. Anna Malinowski og Arne Almendingen (Ski) vant i konkurranse med 33 andre 
par.  

 
 
Forbundets turneringer. 
 
 
NM LAG. 
Er ikke ferdigspilt, i skrivende stund har vi med et lag fra Fredrikstad og et fra Ski til 4. runde samt at et 
Fredrikstad-lag ikke har spilt sin 3.runde-kamp. 

 
SERIEMESTERSKAPET. 
Er ikke ferdigspilt.  
 
NM PAR 

Det deltok i år 4 par fra kretsen i NM-finalen. Siv Thoresen og Jo-Arne Ovesen oppnådde en meget 
sterk 5. plass og  Sverre Johnsen og Åsmund Stokkeland kom på 18. plass.  Våre to andre par kom 
under middels.  

NM JUNIOR 
Fredrik Simonsen (Askim) nr. 4, Henrik Livgård (Askim) nr 13, Andreas Jansen (Ski) nr 15. 

NM MIX PAR 
             Her fikk vi en fantastisk flott 2. plass i det 252 par store startfeltet gjennom Berit Svarems (fra Ski 
 BK) samarbeide ved bordet med Geir Engebretsen (fra BK Grand) 
NM MONRAD LAG 
 Beste plassering i kretsen tok Stig Henning Dybdahl med sin 11. plass på lag med tidligere krets- 
 Medlem Allan Livgård samt et par suspekte (om enn dyktige) herrer fra tigerstaden. 
NM DAMER PAR 
 Her kom Anne Kari Svendsen fra Fredrikstad på 25 plass og ble med dette beste dame fra kretsen. 
NM VETERAN - Par 

Her fikk vi en norgesmester gjennom Egil Hansen (fra Moss) som sammen med Harald Nordvik slo 
de øvrige 73 parene.  GRATULERER!  Neste spillere fra kretsen finner vi på 12. plass, det var Jens 
H Gundersen (Garder) og Harald Engvik (Nesodden) som sto for den prestasjonen. 

NM DAMER LAG 
             Randi Uttisrud på et lag som oppnådde 3. plass. 
NM VETERAN – lag . 
             Egil Hansen , Moss kom på 4. plass med Villvettene. 
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5. Annen virksomhet. 
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Resultatregnskap for Østfold og Follo bridgekrets 2009   

  Regnskap  Budsjett  Budsjett   

  2009 2009 2010  

Driftsinntekter          

3100 Salgsinntekt 0 0 0  

3200 Salg varer 0 3000 0  

3210 Kurs inntekter 16 097 8000 16000  

3220 Start avgifter 155 450 120000 150000  

3230 Inntekter kort/leggemaskin 33 845 30000 30000  

3240 Div inntekter turneringer 21 556 11000 22000  

3241 Kretspoeng 7 350 2000 8000  

3260 Kretskontigent 55 740 60000 60000  

3270 Reklame/sponsing 9 000 9000 9000  

8051 Renteinntekter 2 221 4000 4000  

Sum  301 258,79 247000 299000  

Driftskostnader          

4200 Kjøp varer 0 3000 0  

6220 Turneringsledelse 17 600 10400 16000  

6230 Kort/bridgemate 0 6000 0  

6240 Premier 0 20000 10000  

6250 Div turneringer 500 3500 1000  

6280 NM/SM deltagelse 102 750 55000 110000  

6285 Rekrutering/Elite 3 050 5000 30000  

6300 Leie lokaler 37 300 35000 35000  

6420 Leie datasystem 9 000 9000 10500  

6560 Materiell 1 369 6000 0  

6860 Kursutgifter 17 097 8000 16000  

6940 Gebyr/porto 0 1500 1500  

7140 Forbundsreiser 2 035 30000 20000  

7420 Gave/oppmerksomheter 789 5000 5000  

7711 Styreutgifter 15 272 15000 20000  

7720 Krets/klubbleder samling 1 238 10000 10000  

7780 Kretspoeng 11 482 9000 12000  

7790 Omkostninger bank 180 0 0  

Sum  219 661,95 231400 297000  

Årsresultat   81 596,84 15600 2000  

      

Sarpsborg 05.01.2010     

      

      

      

Trevor Storm Herman Larsen  Marit Hjerkinn  

Kasserer Revisor  Revisor   

Sign. Sign.  Sign.   
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Balanseregnskap      

      

Eiendeler  2009 2008 2007  

      

Anleggsmiddler      

1250 Kortstokker 1 1 1  

1251 Mapper 1 1 1  

1252 Kortleggmaskin 1 1 1  

Sum  3 3 3  

      

Omløpsmiddler      

1500 Kundefordringer 0 11658 9396  

1580 Tap på fordring 399,50 0 0  

1900 Kontanter 0 0 0  

1920 Sparbanken 1 180 282,94 89260,60 84038  

1930 Sparbanken 1 90 780,00 88947 116070  

Sum  271462,44 189865,60 209504  

      

Sum Eiendeler  271465,44 189868,60 209507  

      

      

Egenkapital og gjeld      

      

2050 Egenkapital 189868,60 208961,35 208961  

8800 Resultat 81 596,84 -14161,75 0  

8999 Til gode 0 -6931 0  

2380 Kassakredit 0 0 0  

2400 Leverandørgjeld 0 2000 546  

Sum  271465,44 189868,60 209507  

      

      

      

Sarpsborg 05.01.2010      

      

      

      

Trevor Storm Herman Larsen Marit Hjerkinn   

Kasserer Revisor Revisor    
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Sign. Sign. Sign    

      

      
 
 
 
 
 
 
 

 

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL NYTT KRETSSTYRE FOR 2010 

 
Leder:    Thor Simonsen , Askim BK ( ikke på valg) 
Nestleder:   Odd-Roger Nielsen, Tempo BK ( ny, 2 år) 
Kasserer:    Trevor Storm, Sarpsborg BK (gjenvalg, 2 år) 
Styremedlemmer: Roald Haugberg, Vestby BK ( ikke på valg) 
                            Jon-Martin Tøsse, Sarpsborg BK (ikke på valg) 
                            Arne Almendingen, Ski BK (ikke på valg) 
                            Jan Johanssen, Fredrikstad BK (ikke på valg) 
Varamedlem:        Per Watz, Nesodden BK (gjenvalg, 1 år) 
 
Revisorer:              Knut Molander, Fredrikstad BK 
     Per Rømoen, Torsnes BK 
 

                      

Valgkomite:             Lars- Erik Thomassen, Kolbotn BK 

                                  Thor Kjennbakken, Sarpsborg BK 

 

 

Forslag til forbedring av KM lag 

Jeg har et forslag for å få enda mer "liv" i lagspillingen. 

I stedet for som nå å ha en-kvelds kamper med 28 spill, forslår jeg å spille dobbelt serie med to 14-spills 
kamper mot to forskjellige lag hver kveld.  

Det vil gjøre at ujevne kamper som er avgjort ved halvtid ikke blir så uinteressante, og at det blir en sjanse 
for revansje for et tap mot et lag senere i sesongen.  

Det er mulig at dette forslaget kommer for sent til å bli vurdert for sesongen 2009/10, men det bør vurderes 
av neste kretsting. 

 

Med vennlig hilsen  
Tom Gjøs, Sarpsborg Bridgeklubb 
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Fullmaktsoversikt 
 

Klubb:  

 
Navn på frammøtte på tinget som det kreves fullmakt for 

 

 

 

 

 

 


