
 
 

 
ÅRSMELDING 2012-2013 

 
 
Styret har vært sammensatt slik: 
Leder:      Anne Merete Heggland 
Kasserer:      Linda Rasmussen 
Styremedlemmer:    Leif Juvik, Olav Monstad, Joleiv Midttveit 
Revisor:     Kåre Kristiansen 
Valgkomite:     Bjørn Hauge og Frode Dyrstad 
 
Kursansvarlig: Torhild Rasmussen 
 
Styremøter 
Det har blitt holdt 3 styremøter. 
 
Spillekvelder 
Der er i alt avviklet ca 40 spillekvelder i tillegg til romjulsturnering. De fleste kveldene er 
blitt spilt som barometerturnering med ferdigdublerte kort. Det har vært fra 3 til 8 bord 
på spillekveldene.  
 
Aktivitetsnivå 
Deltakelsen på klubbkveldene har vært noe lavere denne sesongen sammenlignet med 
forrige. En gjennomgang av samtlige resultatlister de to siste sesongene viser at på 35 
spillekvelder i 2011/2012-sesongen deltok 371 par, noe som gir et snitt på 10,6 par pr. 
spillekveld. Tilsvarende tall denne sesongen viser 321 par på 34 spillekvelder, et snitt på 
9,4 par. 
 Deltagelsen i turneringer utenom klubben ser derimot ut til å være høyere, med god 
deltagelse fra klubben i Ruter7 open, Bridge i Havgapet, Maibridgen på Rubbestadneset 
m.fl. 
 
Medlemmer 
Klubben har idag 34 medlemmer, fire færre enn ved forrige årsmøte.  
 
 
 



Bridgemate/meldebokser/kortdublering 
Klubben har bridgemate og meldebokser til ca 18 bord. Ny kortdubleringsmaskin ble 
innkjøpt våren 2011, og denne har fungert fint. Kortene blir nå redublert av jentene på 
kjøkkenet under spillingen, slik at kort til neste spillekveld er klar når vi går hjem for 
kvelden. 
 
Ny nettside 
Sommeren 2012 ble nettsida vi hadde hatt noen år ”lagt ned”. Ny nettside ble etablert 
sommeren/høsten 2012. Den er nå oppe og går, og har blant annet direkte import av 
resultater fra ruter. (Filer som sendes til publisering fra Ruter dukker automatisk opp på 
nettsida). Vi fikk også eget domene, så nå er det enklere å finne frem til oss. Adressa er 
www.osbk.no 
 
Sida har òg plass til annonser. Os Elektro er alt på plass, og vi har plass til en til. 
 

 
Ny nettside for Os Bk. 

 



Klubbpoeng 
All registrering av klubbpoeng foregår nå gjennom Ruter. Våren 2012 ble NBFs systemer 
endelig klargjort for mottak av klubbpoeng fra Ruter, og klubbpoengene er nå normalt 
registrert på hver enkelt spiller en til to dager etter hver spillekveld. Tabellen under viser 
hvordan det nå ser ut. 

 
Eksempel på ”kontoutskrift”, som nå kan hentes på: 

http://www.osbk.no  (Klikk Os BK i venstre marg på sida) 
Spillelokale 
Alle klubbkveldene, med unntak av en (på Studentsenteret mot BAK) har blitt gjennomført 
i Eldresenteret. Styret er kjent med at det foreligger planer om ombygging/utviding av 
lokalet, og det blir spennende å se hvilke følger dette får for oss. Hvor langt frem i tid 
denne ombyggingen ligger er usikkert. 
 
Registrering i Frivillighetsregisteret – Deltakelse i “Grasrotandelen” 
 
Årsmøtet 2010 besluttet å registrere klubben i Frivillighetsregisteret. Inntektene fra 
denne ble i 2012 kr. 16 726,85, en økning på 8870,- fra året før. Økningen skyldes 
hovedsaklig flere givere. 
 
Tabellen viser klubbens opptjening gjennom “Grasrotandelen” fra vi kom med frem til og 
med april 2013. 

 



Osmessa 
Nest siste helg i september deltok klubben med stand under Osmessa på Nore Neset. Vi 
hadde godt besøk gjennom hele helga; bl. annet ble over 200 kortstokker og brosjyrer med 
info om klubben delt ut til interesserte. Vi planlegger å delta kommende høst også; denne 
gangen med forhåndsannonserte kurs i lynbridge på messa. Noen bilder fra Nore Neset 
under. 

 
Standen vår under Nore Neset-dagane. Linda Rasmussen  

studerer et spill på BBO. 
 

 
Dag Christensen improviserte et lynkurs for en ungdomsgjeng. 



Kursvirksomhet 
Høsten 2012 ble det arrangert kurs for nybegynnere. Kurset gikk mandagskvelder i 
Eldresenteret i forkant av klubbspillingen, noe som ser ut til å fungere bra. Tusen takk til 
Torhild for nok et godt gjennomført kurs. 
 
Tur til Herdla 
Helga 12. – 13. januar arrangerte klubben tur til Herdla. Været var strålende og humøret 
på topp for de 10 som deltok. 
 Vi spilte tre turneringer, to lørdag og en søndag. Vinnere ble: Turnering 1: Ole og 
Laila Årland. Turnering 2: Inger Marie Johansen – Vilhelm Berge. Turnering 3: Anne 
Merete Heggland – Marit Havelin. 
 Vi hadde en fantastisk kjekk helg. Dette må vi gjenta! Noen blider fra turen under. 
 

 
Fra venstre og rundt bordet: Ole Årland, Vilhelm Berge,  

Laila Årland og Inger Marie Johansen. 
 

 
Gjengen samlet før middag. 



Thea Hauge på jentelandslaget 
Før jul 2012 kom nyheten om at Thea Hauge var tatt ut på det norske jentelandslaget for 
juniorer. Etter det vi kjenner til er dette første gang en spiller som representerer Os BK 
er tatt ut på et offisielt landslag. Laget har blant annet deltatt under NM for damelag i 
Trondheim våren 2013, men høydepunktet til nå er nok Nordisk mesterskap for junior som 
ble spilt på Hamar i påsken. Der endte det med et knepent tap mot Danmark i finalen som 
gikk over 48 spill. Laget trener forøvrig på BBO under ledelse av Sven Olai Høyland. 
 

 
Thea i aksjon under Nordisk junior på Hamar, hvor det ble brukt  

skjermer. Til venstre sitter Rosaline Barendregt som er coach for laget. 
 

 
Thea i norsk landslagsdrakt 



Simultanturneringer 
NBF startet høsten 2012 opp med regelmessige simultanturneringer. Ca en gang pr måned 
går disse på mandager, og vi har deltatt i alle mandagsturneringene. En rekke gode 
plasseringer er oppnådd, og aller best gikk det mandag 7. januar da Frode Dyrstad og Tor 
Anders Hauge like godt vant hele turneringen med 95 deltagende par. 
 
Klubbmesterskap par 
Klubbmesterskapet for par ble spilt over tre mandagskvelder i november. Reidar Dale og 
Joleiv Midttveit så ut til å ha avgjort det meste med god score de to første kveldene, men 
en vanvittig spurt fra Thea og Bjørn Hauge siste kvelden førte de til topps. Resultatliste 
under. 

Mån$12.11 Mån$19.11 Mån$26.11 Totalt
1 Bjørn&Hauge&,&Thea&Hove&Hauge& 42,6 62,5 73 178,1
2 Reidar&Tore&Dale&,&Joleiv&Midttveit 68,2 59,7 47,6 175,5
3 &Jørn&Rekkum&,&Dag&Christensen& 50,3 59 65,9 175,2
4 Kåre&Kristiansen&,&Unni&Skreslett 56,3 60,4 55,6 172,3
5 Olav&Monstad&,&Anne&Merete&S.&Heggland 50,8 40 50 140,8
6 Kåre&Perry&Solibakke&,&Leif&Fagerli 58,6 40 40 138,6
7 Åse&Bauge&,&Torhild&Rasmussen 40 46,5 40 126,5
8 Linda&Rasmussen&,&Gerd&Nøttveit 50,9 37,5 37,3 125,7
9 Leif&Juvik&,&Terje&Holst&& 41,5 46,5 35,7 123,7
10 Elisabeth&Østrem&,&Wenche&Torgersen&Nyborg 40,2 27,8 55,6 123,6
11 Marit&Havelin&,&Birgit&N.&Holsen 50,9 40 31,9 122,8
12 Frode&Dyrstad&,&Tor&Anders&Hauge 40,5 40 40 120,5

Middels: 150.00
 

 
MP-treff 2012  
MP-treffen ble som vanlig spilt første uke i desember, denne gang i ny drakt. I stedet for 
å spille turneringen som facit-turnering, spilles nå turneringen som simultanturnering. 
Mandag 3. desember deltok totalt 321 par, og av våre var det Dag Christensen og Jørn 
rekkum som gjorde det klart best med en finfin 8. plass. 
 
Os BK Nyttårsturnering  
Vår egen nyttårsturnering ble spilt lørdag 30. desember. Vi hadde lagt opp til å spille 
turneringen med inntil 36 par, men er fornøyd med 32 (33 par året før). Vinner denne 
gangen ble Arild Rasmussen – David Ueland, Studentenes BK/BAK. Nummer to Jan Kristen 
Lutro – Trond Are Nitter, Kvemmingen/Rubbestadneset, og tre Christian og Tor Bakke, 
BAK. Beste osspiller ble Stig Gamlemshaug, som sammen med makker Øyvind Haga fra 
Stord ble nummer 6. 
 



 
Anne Merete med 1. premie-vinnerne. Arild Rasmussen til  

venstre og David Ueland til høyre. 
 

 
Ragn-Sells Internasjonale Storturnering ((18) 19.-20. januar  
Ragn-Sells Internasjonale storturnering ble spilt tredje helga i januar på Clarion Hotel på 
Flesland. Som vanlig var det to store felt; Mesterpuljen på 56 par og A-gruppa på 48 par. 
Beste Os-resultat denne gangen var det Bjarte Midttveit – Svein Christian Johannessen 
Os/BAK som  stod for da de gikk helt til topps i A-gruppa. Her nådde også Joleiv Midttveit 
– Hallvar Helset Os/Vestnes BK premie med 10. plass. 
 
KM par  
KM par ble spilt helga 23. – 24. februar på Marikollen skole. Ingen ospar/osspillere nådde 
opp i toppen av resultatlista denne gangen, så årets parfinale, som blir spilt i Fredrikstad 
under Bridgefestivalen, går uten osspillere til start. 
 
 
NM klubber:   
NM for klubber (lag) ble som vanlig spilt som cup-turnering med oppstart på høsten. 
Finalen i år gikk i Ålesund 9. – 12. mai. Os hadde to lag med i 1 og 2. runde (som spilles 
samlet), men ingen av lagene nådde tredje runde. 
 
Seriemesterskapet 2012/2013 
Seriemesterskapet ble som vanlig spilt over to helger, en på høsten og en på senvinteren. I 
tillegg til Stig Gamlemshaug som spilte i 2. divisjon på Haugaland 2 (lag Træet), hadde og 



klubben et lag til start i 4. divisjon. På laget spilte Jørn Rekkum, Dag Christensen, Kåre 
Kristiansen og Leif Juvik. Laget ble nummer to i puljen, og rykker dermed opp til 3. divisjon 
neste sesong.  
 
Pokalkamp mot Bergen Akademiske BK 
Mandagene 15. og 22. april spilte vi Pokalkamp mot BAK. 15. april spilte vi på 
Studentsenteret, og mandagen etter på Os. BAK vant begge kveldene og dermed 
Pokalkampen. Stillingen etter 5 år er 4-1 til BAK. 
 Individuelt var det Tor og Christian Bakke som vant. De vant likegodt begge 
kveldene. Bildet under er fra spillingen på Os der Gunnar Klette og Ann Johannessen kom 
på andreplass. 
 

 
Fra venstre: Gunnar Klette, Ann Johannessen, Christian Bakke  

og Tor Bakke 
Servering 
Kiosken har vært i drift hele sesongen med servering av vafler, kaffi, brus etc.. Styret 
mener at ordningen bør fortsette kommende sesong. Vi takker aller jentene i kiosken for 
godt utført arbeid. 
 
Økonomi 
Regnskapet viser et årsresultat på kr. 2279. Dette er ca 500 kroner dårligere enn 
2011/2012-sesongen. 
 



Spilleavgift 
Vi har hatt kr. 50.- (25.-) i spilleavgift denne sesongen, med 10 (5) kroner ekstra de 
kveldene vi har spilt simultan. 
 

 
Resultater 
Storefjellfestivalen 2012, 26. – 28. mai 2012, 36 par 
5. Stig Gamlemshaug – Tor Anders Hauge 
 
Åsane romjulsturnering, 27. desember 2012, 30 par 
4. Frode Dyrstad – Tor Anders Hauge 
9. Roger Træet – Stig Gamlemshaug, Stord/Os 
15. Dag Christensen – Åse Bauge 
 
Os BK Nyttårsturnering, 30. desember 2012, 32 par 
6. Øyvind Haga – Stig Gamlemshaug, Stord/Os 
13. Bjarte Midttveit – Reidar Dale 
 
Ragn-Sells internasjonale storturnering, 19. – 20. januar 2013, a-gruppa, 48 par 
1. Bjarte Midttveit – Svein Christian Johannessen, Os/BAK 
10. Joleiv Midttveit – Hallvar Helset, Os/Vestnes BK 
 
Seriemesterskapet 2012/2013 – 2. divisjon avd. A 
7. Haugaland 2, Træet/Tveito/Gamlemshaug/Lunde/Haga 
 
Seriemesterskapet 2012/2013 – 4. divisjon avd. 15 
2. Hordaland 17, Juvik/Christensen/Rekkum/Kristiansen/Skreslett/Fagerli 
 
Bridge i Havgapet, 27. april 2013, Bekkjarvik Gjestgiveri (36 par) 
4. Randi Nyheim – Stig Gamlemshaug 
13. Leif Juvik – Frode Dyrstad 
15. Thea Hauge – Bjørn Hauge 
 
Maibridge, 9. mai 2013 Rubbestadneset (36 par) 
13. Randi Nyheim – Tor Anders Hauge 



2012/2013 2011/2012

Inntekter:
Årskontingent 8	  700 12500
Kveldskontingent 51	  410 52694
Grasrotandel	  og	  loddsal 19	  267 9057
Sal	  av	  kaffi	  etc 21	  337 22053
Diverse	  (kursavgifter) 2	  500 0

Sum	  driftsinntekter 103	  213 96304

Utgifter
Lønn	  (kantine) 13	  900 13800

Leige	  av	  lokaler 31	  700 32350
Kontorrekvisita 40 30
Loddbøker	  og	  gevinstar 9	  234 7846
Porto 170 90
Blomster	  etc 3	  227 167
Diverse	  omkostningar	  nbf 9	  834 564
Kontingent	  NBF 8	  750 22050
Annonse	  -‐	  Reklame 2	  032 2304
Varekjøp	  til	  kiosk	  med	  mer 12	  054 8956
Gebyr 99 93
Andre	  kostnader 9	  975 5264

Sum	  driftskostnader 101	  015 93514

Renteinntekter 81 61

Resultat 2	  279 2	  851

-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Balanse

Bankinnskudd	  pr	  30.04	  på	  brukskonto 23	  633 21	  467
Bankinnskudd	  pr	  30.04	  på	  sparekonto 4	  656 4	  603

Sum	  Bankinnskudd 28	  289 26	  070

Regnskap	  Os	  BK
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