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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 
  - Valgkommite (1 leder, 2 medlemmer) 

  - Valg av delegater for klubben 

  - Valg av utvalgsledere/medlemmer 
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 Årsberetning Notodden Bridgeklubb 2018 
 
 
Styret har i år bestått av: 
 
Leder:  Runar Steinmoen 
Kasserer:  Morten Thunberg 
Styremedlem:  Morten Kaarstein 
Styremedlem:  Arild Steinmoen 
Styremedlem:  Kai Skogen 
 
Turneringsleder: Morten Thunberg 
 
Materialforvalter: Runar Steinmoen 
 
Revisorer:  Per Johan Schau 
                                Ivar Schau   
 
Valgkomitè:  Per Johan Schau 
   Vidar Myrene 

   
 

Det har i løpet av året blitt avholdt 1 styremøter og 4 saker er behandlet. Utover dette har vi 
hatt løpende dialog i Styret. Det har ikke kommet noen uforutsette problemstillinger og 
dermed har året vært et normalår for Klubben. Klubben er dermed kanskje litt passiv? 
 
Klubben har i år (pr 31.12.2018) 28 spillere i medlemsmassen (mot 22 i 2017) Vi har de siste 
årene hatt stabilisert oss på ca 4 bord, men nå håper vi at vi kan øke den til 5 bord. Totalt har 
62 personer spilt hos oss i 2018 (66 i 2017 og 73 i 2016)  
Vi er noe skuffet over at sommerbridgen ikke gir flere bord, årsaken er ukjent, men det er 
vesentlig mindre besøk fra naboklubber –noe som vi ser på hvor mange spillere som har 
møtt opp her i løpet av sesongen. Vi kansellerte 3 sommerkvelder i år og vi burde derfor 
vurdere å stenge i Juli. Vi kan også nevne at våre cuper er i en negativ trend med mindre og 
mindre oppslutning enn tidligere. 
 

Økonomi 
Klubben har fortsatt sunn økonomi, etter noen år med resultater rundt null fikk vi i år et godt 
plussresultat. Grasrotandelen er nøkkelen til at vi kan være landets billigste klubb å være 
med og spille i (så langt Styret har funnet ut). Vi søkte også i år om å få refundert MVA. Det 
gikk hjem og vi fikk over kr 5.000,- inn på kontoen ☺ 
Vi kan nevne at det vil bli dyrere og dyrere for klubben da Norsk Bridgeforbund legger opp til 
at hver person skal betale Kr 15,- pr spiller pr klubbkveld. Da sitter vi kun igjen med 35,- til 
driften før premier. 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 
stående applaus for innsatsen!  TAKK!! 
 
Nybegynnerkurs/rekrutering 
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Her har Styret ikke jobbet veldig aktivt. Det kan virke som det er laber interesse for å 
arrangere et kurs. Det er blitt oppfordret til å få hjelp da det er tungt for et par personer å 
binde seg til hver onsdag i 4-5 måneder. Får styret hjelp kan vi arrangere kurs. DET 
TRENGER VI! 
 
Divisjonsspill  
I 2017/18 sesongen spilte lag Steinmoen (A. Steinmoen, R. Steinmoen, J. Thunberg, T. 
Svihus og M. Thunberg) i 3.divisjon. De lå og kjempet om nedrykk etter første helg. Etter en 
meget dårlig andre helg måtte de ta turen ned til 4. divisjonen. Alle 5 spillerne var meget 
skuffet over egen innsats.  
 
Lag Myrene (V. & K. Myrene, H. Thommessen og T. Øygarden) stilte opp i 4. div i Skien. Det 
er meget hyggelig at vi har flere lag med i divisjonen. Lag er den morsomste spillemåten og 
vi håper flere kan stille opp neste sesong. 
 
KM-lag 
Her vant Skien ganske klart (Hogstad - Hogstad - Øberg - Øberg). 
Notodden (Thunberg, Jensen, Svihus og R. Steinmoen) havnet langt bak. 
 
NM klubblag 
Ingen lag fra Notodden meldte seg på. 
 
Diverse Turneringer 
I lokalområdet er det jevnlig Notodden medlemmer på pallplasser. Det var litt dårligere 
resultater enn tidligere år, men vi vil fremheve følgende som fikk premie: 
 
Lifjellcup 
Vegard Gjelstad(Seljord) og Runar Steinmoen fikk 4. premie. Det var 20 par med. 
 
KM-MIX  
Heidi Jensen - Morten Thunberg kom på 5. plass med 18 par i deltakelse. 
  
KM-Par 
Jan Erland Thunberg - Thorbjørn Svihus tok en fin 4 plass der 22 par deltok. 
 
Kragerøcup 
Ingen medlemmer kom på premie. 
 
Skien OPEN 
Ingen medlemmer kom på premie. 
 
Joleturnering Seljord 
Ingen medlemmer kom på premie. 
 
NM Mix-Lag 
Morten Thunberg, Heidi Jensen, Laila E.R. Årland - Ole Årland (Austevoll BK) fikk 21. premie 
der 86 lag deltok. 
 
 
 
 
 

http://bridge.no/bridgemodule/klubbredirect/1409
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Egne turneringer  
I 2016 kuttet klubben ned stort på antall arrangerte turneringer. Notodden Bridgeklubb 
arrangerte kun 7 cuper og turneringer, så det ble mange enkle klubbkvelder med premie til 1. 
og middels (hvis 5 hele bord).  
 
klubben har også arrangert HC-turnering siste mandag i hver måned. Det nye styret tar 
gjerne imot tilbakemeldinger så man kan evaluere om Klubben skal fortsette med dette. 
 
Takk til Morten Thunberg og Runar Steinmoen som forbereder hver bridgekveld og fører 
resultater underveis. Ekstra takk til Runar Steinmoen som trofast legger kort så vi kan spille 
med gitte kort hver uke. 
 
Adressen hvor du finner nyheter, resultater for hver turnering, spill og oversikt over poeng er: 

 
 www.notoddenbk.org 

 
Resultater egne turneringer 
 
Nyttårscup (8par) 

1. Arna Ljosland – Inge Langemyr 
2. Kai Skogen – Kari Myrene 
3. Per Johan Schau – Runar Steinmoen 

 
Vintercup (10 par) 

1. Per Johan Schau – Runar Steinmoen 
2. Arvid Nielsen - Eivind Thunberg 
3. Oddvar Karlsen – Vidar Myrene 

 
Påskecup(11 par) 

1. Morten Thunberg – Arild Steinmoen 
2. Sjur Ajer – Arild Årmot 
3. Jan Eidissen – Gunhild Kastet 

 
Pinsecup (10 par) 

1. Sverre Pallesen – Simon Løvik 
2. Arild Steinmoen – Morten Thunberg 
3. Sjur Ajer – Arild Årmot 

 
 
Sommerturnering(47 spillere) 

1. Simon Løvik og Sverre Pallesen 
3 Arvid Nielsen 
4. Eivind Thunberg 
5. Ivar Schau 
6. Arna Ljosland 
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Klubbmesterskap(13 par) 

1. Arild Steinmoen - Morten Thunberg    
2. Arvid Nielsen - Eivind Thunberg 
3. Elisabeth Øian – Thorbjørn Svihus 

 
Julecup(6 par) 

1. Sverre Pallesen – Heidi Jensen 
2. Ingeborg Greve – Halvor Øyen 
3. Ivar Schau – Eivind Thunberg 

 
Årets Notoddenspiller(62 spillere): (plasseringspoeng akkumulert for hele året) 
Det var lenge jevnt, men på slutten avgjorde han det med noen få plasspoeng. 
Vi gratulerer Arvid Nielsen som årets spiller! 
 
Utmerkelser 
 
 
Representasjon 
Morten Thunberg har representert Klubben som turneringsleder i flere krets- og 
forbundsturneringer. 
 
Morten Thunberg er kasserer, samt Thorbjørn Svihus er styremedlem i Telemark Bridgekrets. 
 
Oppsummering 
Sportslig var resultater noe under middels, men de siste årene har også vært positive, så en 
liten nedgang var ikke overaskende. Klubben bør være godt fornøyd med medlemmenes 
innsats ☺ 
 
Lagmessig rykket Notodden ned fra 3.divisjonen. Dette er under nivået klubben bør ligge på.  
 
Økonomien er god og under kontroll. Hvis Klubben ønsker det, kan det investeres i materiell 
og utstyr ved behov. Stokkemaskinen begynner å bli gammel. En ny stokkemaskin koster ca 
50.000,- og Styret må ha dette i tankene fremover da det vil ta hele vår beholdning. Man 
burde kanskje heller se på bridge+ der en maskin stokker fortløpende ved bordet… 
 
Vi har fått noen nye medlemmer, men den er kritisk lav fortsatt. Dette er et stort faremoment. 
Hvis du har et menneske, gjerne niese, nevø, barnebarn eller andre bekjente som kan være 
interessert i dette spillet, så er det bare å si ifra til Styret så kan vi stille opp med et lite kurs 
og følge opp disse. Men vi er helt avhengig av at medlemsmassen fremsnakker spillet og 
inspirerer folk til å lære seg dette. Her har vi alle sammen veldig mye å hente! 
 
 

7. 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:  Runar Steinmoen   -på valg 1 år 
Kasserer:  Morten Thunberg  -på valg 2 år  
Styremedlem: Morten Kaarstein  -ikke på valg 
Styremedlem:  Arild Steinmoen   -ikke på valg 
Styremedlem:  Kai Skogen   -på valg 2 år 
 
 
 
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   
 
Valgkomitè: Per Johan Schau   –på valg 1 år 

Vidar Myrene    –på valg 1 år 

 
 

 
Forslag fra valgkomite: 

 
Valgkommite legger frem egen liste 
 
 

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


