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Agenda 
 

  Godkjennelse av innkalling. 

 

  Valg av dirigent 

 

 Valg av sekretær 

 

  Valg av 2 protokollunderskrivere 

 

 Godkjennelse av årsberetning 

 

 Innkomne forslag 

 

  Godkjennelse av regnskap/revisorberetning 

 

8 Fastsettelse av kontingent 
 

 Godkjennelse av budsjett 

 

 Valg av Klubbstyret. 

  - Leder 

  - Nestleder 
  - Kasserer 

  - 2 Styremedlemmer 
  - 2 Revisorer 

  - Valg av representanter/utvalg 
  - Valgkomite (1 leder, 2 medlemmer) 

  - Valg av delegater for klubben 

  - Valg av utvalgsledere/medlemmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Årsmøte Notodden Bridgeklubb 2019 

 

Side 3 av 11 

 

 Årsberetning Notodden Bridgeklubb 2019 
 
 
Styret har i år bestått av: 
 
Leder:   Kari Myrene 
Kasserer:   Morten Thunberg 
Styremedlem:   Morten Kaarstein 
Styremedlem:   Arild Steinmoen 
Styremedlem:   Kai Skogen 
 
Turneringsleder:  Morten Thunberg 
 
Materialforvalter:  Runar Steinmoen 
 
Revisorer:   Per Johan Schau 
                                 Ivar Schau   
 
Valgkomité:   Vidar Myrene 
    Ove Tveiten 

   
 

Det har i løpet av året blitt avholdt 2 styremøter og 8 saker er behandlet. Utover dette har vi 
hatt løpende dialog i Styret. Klubben arrangerte kurs i oktober og holder fortløpende 
rekruttbridge hver onsdag utover vinteren for nye og gamle spillere. Det kommer mer om 
dette senere. 
 
Klubben har i år (pr 31.12.2018) 33 spillere i medlemsmassen (mot 28 i 2018) Vi har de siste 
årene hatt stabilisert oss på ca 4 bord, men nå ser det ut som vi klarer å øke dette til 5+ bord 
-det er en svært så hyggelig fremgang!  Totalt har 58 personer spilt hos oss i 2019 (62 i 2018 
og 66 i 2017) Dette betyr at det er mindre spillere fra naboklubber, men våre egne 
medlemmer stiller oftere opp på klubbkvelder. 
Vi har stabilisert oss på våre egne cuper, faktisk ser vi i år en liten økning på enkelte cuper. 
Vi håper den trenden vil fortsette da vi fortsatt er litt lave i påmeldingen til hver cup. 
 

Økonomi 
Klubben har en sunn økonomi. Grasrotandelen slo virkelig til i år og vi fikk et godt resultat, 
samt det er alltid hyggelig å få en del 1.000-lapper fra staten i MVA-kompensasjon. 
Vi kan oppdatere medlemmene med at for hver spillekveld betaler vi 16,- pr spiller til NBF i 
serviceavgift, så det er ikke så mye igjen av 50-lappen vi betaler hver kveld. Dette skal gå til 
alle utgifter vi har i klubben, men så langt har vi det jo bra økonomisk og trenger ikke gjøre 
noen endringer. Vi viser ellers til vedlagte regnskap og budsjett. 
 
Så må vi ikke glemme Kai, Han kommer en time før vi spiller –han reiser en halvtime etter vi 
er ferdigspilt. Han handler og panter utenom bridgedager. Dette gjør han kun for at DU skal 
ha det koselig og hyggelig med mat og drikke. Husk å takke han personlig, men vi tar nå en 
dobbel stående applaus for innsatsen!  TAKK!! 
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Nybegynnerkurs/rekrutering 
Styret arrangerte et kurs høst/vinter 2019 der 8 personer deltok. Vi har siden da holdt 
rekruttbridge hver onsdag på Blueshuset. På rekruttbridgen er det normalt 4 nye, men det har 
vært 7 personer innom som er veldig interessert. Dette er også en utmerket anledning til å få 
tilbake gamle medlemmer som vi ikke har sett på lenge. Vi vet du kjenner jo noen gamle 
medlemmer og du må gjerne hjelpe Styret til å formidle dette utover.  
 
På onsdager spiller normalt to nye sammen med 1 etablert makkerpar. Kortene er gitt slik at 
de nye har spesielle utfordringer hver gang. Vi er avhengig av å ha ca 6 medlemmer hver 
onsdag ut sesongen, så vi ber medlemmer melde seg til Kari eller Morten for å hjelpe til. Det 
gir også en ekstra trygghet for nye spiller å hilse på flere medlemmer for da blir det ikke så 
skummelt å møte opp på mandager.  
 
Vi vil takke alle medhjelpere som har stilt opp på onsdager. Det er mange som har kommet 
flere ganger og noen har møtt opp en gang. Det er for mange å nevne navn, men de vet selv 
hvem de er og vi setter stor pris på hjelpen! Vi håper på fortsatt hjelp av dere alle utover 
vinteren. 
 
Divisjonsspill  
I 2018/19 sesongen spilte lag Steinmoen (A. Steinmoen, R. Steinmoen, J. Thunberg, T. 
Svihus og M. Thunberg) og lag Arna (A. Ljosland, T. Karlberg, F. Weirud, O. Tveiten og I. 
Langemyr) i 4.divisjon.  
Lag Steinmoen vant ganske klart og rykket opp til 3. div, mens Lag Arna lå godt an lenge, 
men falt ned til 4. plass på slutten 
 
Lag er den morsomste spillemåten og vi håper flere kan stille opp neste sesong. Klubben 
dekker påmeldingen! 
 
KM-lag 
Her vant Skien ganske klart (Hogstad - Hogstad - Øberg - Øberg). 
Notodden (M. Thunberg, J. Thunberg, T. Svihus og A. Steinmoen) kom på 3 plass. 
 
NM klubblag 
Ingen lag fra Notodden meldte seg på. 
 
Diverse Turneringer 
I lokalområdet er det jevnlig Notodden medlemmer på pallplasser. Vi vil fremheve følgende 
som fikk premie: 
 
Lifjellcup 
Morten Thunberg og Frode Ausland (Kragerø) kom på 3. plass. 
Runar Steinmoen og Jan Thunberg(Seljord) fikk 6. premie. Det var 20 par med. 
 
KM-MIX  
Avslyst 
  
KM-Par 
Ingen medlemmer på premie. 
 
Kragerøcup 
Avlyst 
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Skien OPEN 
Ingen medlemmer kom på premie. 
 
Kongsbergturneringen 
Morten Thunberg og Ole Mikkelsen (Sølvknekt) vant turneringen  
Tom Karlberg og Arna Ljosland kom på 3 plass med 16 påmeldte par. 
 
 
Joleturnering Seljord 
Ingen medlemmer kom på premie. 
 
NM Mix-Lag 
Morten Thunberg, Heidi Jensen(Midt-Telemark), Vegard Brekke og Turid Bones (Jessheim) 
fikk 11. premie der 90 lag deltok. De var kun 10VP bak 2. plassen! 
 
Marit Sveaas internasjonale turnering 
Morten Thunberg og Ole Mikkelsen vant 10. og siste HC-premie. 124 par deltok 
 
100 års jubileum Flesberg BK 
Kari Myrene og Bjørg Landvik (Flesberg) fikk 4. premie der 12 par deltok. 
 
Egne turneringer  
Utover listen nedenfor spiller klubben vanlige klubbkvelder. Hver siste mandag i måneden 
spiller vi HC-turneringer. Alle resultater og nyheter finner du på www.notoddenbk.org 
 
Takk til Morten Thunberg som forbereder hver bridgekveld og fører resultater underveis. 
Ekstra takk til Runar Steinmoen som har lagt kort frem til mars og til Vidar Myrene som tok 
over den jobben.  
 
Resultater egne turneringer 
 
Nyttårscup (12 par) 
1. Per Johan Schau – Runar Steinmoen 
2. Arna Ljosland – Inge Langemyr 
3. Sverre Pallesen – Simon Løvik 
 
Vinterturnering (10 par) 

1. Per Johan Schau – Runar Steinmoen 
2. Arvid Nielsen - Eivind Thunberg 
3. Ivar Schau – Kjell Høiseth 

 
Påskecup(14 par) 

1. Ivar Schau – Kjell Høiseth 
2. Simon Løvik – Jarle Melby 
3. Heidi Jensen – Thorbjørn Svihus 

 
Pinsecup (10 par) 

1. Sverre Pallesen – Simon Løvik 
2. Reidar Nordbø – Thorbjørn Svihus 
3. Morten Thunberg – Heidi Jensen 
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Sommerturnering(43 spillere) 
1. Simon Løvik 
2. Thorbjørn Svihus 
4. Morten Thunberg  
5. Knut Olaf Haugen 
6. Runar Steinmoen 
7. Arvid Nielsen 

 
Klubbmesterskap(13 par) 

1. Elisabeth Øian – Tom Karlberg    
2. Arvid Nielsen - Eivind Thunberg 
3. Arild Steinmoen – Morten Thunberg 

 
Merknad Klubbmesterskapet:  
Før siste kveld av Klubbmesterskapet ledet Runar og Per Johan klart. Men i siste liten ble 
Klubbmesterskapet flyttet 1 uke frem. Dette kom ikke godt nok frem til klubbmedlemmene og 
Runar og Per Johan spilte ikke den kvelden. De hadde da ikke nok kvelder sammen og ble 
stryket fra totallisten. Styret beklager dette og vil fremheve at Runar og Per Johan også er 
uformelle vinnere av turneringen.   
 
Julecup(11 par) 

1. Sverre Pallesen – Simon Løvik 
2. Arna Ljosland – Knut Olaf Haugen 
3. Inge Langemyr – Anne Grethe Seljordslia 

 
Årets Notoddenspiller(58 spillere): (plasseringspoeng akkumulert for hele året) 
Det var ganske jevnt med Eivind, men en kveldsseier ekstra vant: 
Arvid Nielsen som årets spiller! Dette er 2. året på rad han vinner. Gratulerer! 
 
Utmerkelser 
 
 
Representasjon 
Morten Thunberg har representert Klubben som turneringsleder i flere krets- og 
forbundsturneringer.  
 
Morten Thunberg er kasserer i Telemark Bridgekrets. Han representerte Telemark på Norsk 
Bridge Forbunds Kretsledermøte. 
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Oppsummering 
Medlemsmassen har vært økende og det setter vi stor pris på, samtidig legger vi opp til å øke 
medlemsmassen denne i fremtiden. Vi setter gjerne i gang nytt kurs så lenge det er noen 
som vil begynne å spille. Husk å fremsnakke bridge. Vi trenger all hjelp vi kan få. 
 
Sportslig ser vi at klubbens medlemmer kan slå fra seg i lag- og parturneringer også på 
landsbasis, men med litt ekstra trening vil vi se mange flere medlemmer høyt på 

resultatlisten, særlig i nærområdet -så det er bare å spille bittelitt mer      . 

 
Økonomien er god og under kontroll. Hvis Klubben ønsker det kan det investeres i materiell 
og utstyr ved behov. 
 
 
 

8. Innkomne forslag 
Det har ikke kommet inn noen forslag. 
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7 Regnskap og revisorberetning 
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8 Kontinent 
 Styret har ingen endringer på dette punktet og den står på Kr 200,-  

 

 

9 Budsjett 
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10 Valg  
   
Disse er på valg: 
 
Leder:  Kari Myrene    -på valg 1 år 
Kasserer:  Morten Thunberg  -ikke på valg  
Styremedlem: Morten Kaarstein  - på valg 2 år 
Styremedlem:  Arild Steinmoen   - på valg 2 år 
Styremedlem:  Kai Skogen   --ikke på valg 
 
 
 
Turneringsleder: Morten Thunberg   –på valg 1 år 
 
Materialforvalter: Runar Steinmoen    –på valg 1 år 
 
Revisorer:  Per Johan Schau    –på valg 1 år 
                                Ivar Schau    –på valg 1 år   
 
Valgkomité: Vidar Myrene   –på valg 1 år    

Ove Tveiten    –på valg 1 år 

 
 

 
Forslag fra valgkomite: 

 
Valgkomite legger frem egen liste 
 
 

 
Generalforsamlingen gir Styret fullmakt til å utnevne representanter til evt utvalg og delegater 
Klubben skal møte i. 
   
 
 


