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Sortland, 18.februar 2013

Vinterens turneringer i kretsen
Vi har en vinter med et spennende og variert turneringstilbud foran oss. Følgende turneringer er de 
nærmest forestående.

- Kretsmesterskapet for mixpar, 23.februar på Strengelvåg. KP-turnering, par.
- Kretsmesterskapet for par, 16.mars på Sortland. KP-turnering, par.
- Påskekyllingen, 28.mars på Sortland. KP-turnering, par.
- Påskebridge, 1.april på Mølnarodden. KP-turnering, par.

For mer info og påmelding, se kretsens hjemmesider www.lovebridge.no . For de turneringene det 
ikke er lagt ut påmeldingslink for vil dette skje i løpet av nærmeste framtid.

Kretsstyret ønsker alle spillere vel møtt til mange hyggelige stunder ved bridgebordet utover vinteren!

Seriemesterskapet 2012/13
Seriemesterskapet 2012/13 ble fullført i løpet av de to første helgene i februar. Totalt deltok 15 

lag fra kretsen i 2., 3. og 4.divisjon.
Kretsens lag i 2.divisjon spilte i pulje C og endte på 7.plass. Dermed er laget kvalifisert for 

neste års 2.divisjon. På laget spilte Svein Robert Vestå, Olav Ellingsen, Ståle Digre og Per Arne 
Winsnes.

Blant våre fire lag i 3.divisjon avdeling B var det Lofoten og Vesterålen 5 Andreasen med 
spillerne Arne Andreasen, Håkon A. Bergsrud, Jørn Stian Andreassen og Per Gunnar Forsaa som 
gjorde det best med sin 3.plass.

4.divisjon avdeling 4 ble vunnet av lag Harr-Kam med spillere fra Sortland og Stokmarknes. 
På laget spilte Gunnar Harr, Stig A. Iversen, Pål Tore Fondevik, Sigve A. Smørdal og Terje 
Ingvaldsen. Etter å ha vunnet alle kampene er laget klar for neste års 3.divisjon. Gratulerer med 
opprykk!

NM for klubblag 2013 
Sortland BK 1 med spillerne Gunnar Harr, Stig A. Iversen, Svein Robert Vestå og Olav 

Ellingsen spilte forleden bortekamp i 4.runde mot Sørreisa BK 2. Kampen endte med en knepen seier 
og laget er dermed klar for 5.runde. I neste kamp venter Heimdal BK 2. Kretsen ønsker spillerne lykke 
til!

Totalt deltok fire lag fra NBF Lofoten & Vesterålen i årets norgesmesterskap for klubblag. Et 
av lagene ble utslått i gruppespillet, to av lagene ble utslått i 3.runde, mens Sortland BK 1 altså er klar 
for 5.runde.

NM Damer Lag 2013
 NM for damelag arrangeres på Quality Panorama Tiller i Trondheim helga 9. – 10.mars. 
Mesterskapet spilles som monradturnering med spillestart lørdag klokka 10.45, og frist for påmelding 
er satt til 1.mars. Startkontingenten går i sin helhet til reisekasse som fordeles blant deltagende spillere 
i etterkant. For mer info se NBFs hjemmesider www.bridge.no eller kontakt kretslederen.
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NBF Organisasjonsdager 2013 og Kretsledermøtet 2013 
 NBF Organisasjonsdager og Kretsledermøte finner sted på Gardermoen helgen 12. – 14.april. 
Kretsledermøtet pågår fredag og lørdag, mens Organisasjonsdagene pågår lørdag og søndag. 
Organisasjonsdagene er et tilbud til alle medlemmer i NBF som vil være med på å utvikle sin klubb og 
krets. Hovedtema for årets organisasjonsdager er rekruttering. På det foreløpige programmet står blant 
annet kurs i Ruter og turneringsledelse, samt gruppearbeid om utvikling av turneringstilbud og 
utarbeidelse av rekrutteringskampanje. I tillegg vil det bli motivasjonsforedrag og foredrag av en 
norsk toppspiller. Kretsstyret vil oppfordre klubbene til å sende representanter og for dem som ønsker 
å reise vil det være mulig å søke klubb og krets om støtte til dette. Påmeldingsfrist 28.mars. Mer info 
og påmelding her.
 

Ny medlemskapsordning
 Bridgetinget 2012 vedtok som kjent å innføre ny medlemskapsordning gjeldende fra og med 
1.1.2013. I korte trekk innebærer den nye ordningen en lavere årskontingent og fjerning av avgift for 
registrering av mesterpoeng mot at det innføres en såkalt serviceavgift på kroner 10,- per spillekveld. 
En viktig hensikt med ordningen er at man betaler i forhold til hvor mye man spiller. 

Når det gjelder kretskontingent blir det samme satser som tidligere. Imidlertid skal et medlem 
som er medlem i flere klubber i kretsen kun betale kretsavgift en gang. Det kreves inn kretskontingent 
via medlemmets hovedklubb. Det vil si at en spiller betaler inn sin kontingent til kretsen sammen med 
klubbkontingenten til vedkommendes hovedklubb.

Les en kortfattet info om den nye medlemskapsordningen her.

EM i Tromsø 2015?
 NBF har en tid arbeidet med å se på mulighetene for å kunne være vertskap for EM i 2015. 
Det er utarbeidet en søknad med Tromsø som arrangørby og det er over en lengre periode jobbet med 
å få finansiering på plass. Representanter fra NBF skal denne uken i møte med det europeiske 
bridgeforbundet EBL og det vil i tillegg komme avgjørelse om økonomisk støtte fra Troms 
Fylkeskommune og Tromsø kommune i løpet av den nærmeste uka. Vi går med andre ord en 
spennende tid i møte da et eventuelt EM vil kunne bidra til et løft for bridgen både lokalt, regionalt og 
for hele NBF. Følg utviklingen på NBFs hjemmesider www.bridge.no .

Rekruttering
For kretsstyret er rekruttering et viktig satsingsområde. Det er likevel klubbene som må gjøre 

den viktigste jobben på dette området i form av blant annet å arrangere kurs og inkludere nye spillere i 
klubbene. Men kretsen er gjerne med på å bidra med veiledning og tilrettelegging for dem som ønsker 
det. Dersom noen har spørsmål eller ønsker veiledning til å komme i gang med kurs kan kretsens 
KRU-kontakt Viggo Andreassen kontaktes per telefon 95 06 34 96 eller e-post 
viggoandreassen@yahoo.no .

Simultanturneringer
NBF innførte fra og med i høst en permanent ordning med å tilby klubbene å delta i 

simultanturneringer. Denne turneringsformen innebærer at klubber rundt om i hele landet spiller 24-
spills parturnering med samme kort. På klubbkvelden spiller man turneringen som en vanlig 
klubbkveld, men etter endt turnering sendes resultatene til NBF som publiserer en felles resultatliste. 
Det arrangeres en simultanturnering hver uke, og det veksles kronologisk mellom de ulike ukedagene. 
Dette innebærer at en klubb som spiler for eksempel på tirsdag har tilbud om å delta hver fjerde uke. 
Turneringen kan spilles puljedelt eller som avbrutt serieturnering. Nytt fra og med 1.1.2013 er at det 
deles ut klubbpoeng både på landsbasis og i hver enkelt klubb, i motsetning til tidligere da det kun var 
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resultatlisten på landsbasis som dannet grunnlaget for tildeling av klubbpoeng. Interesserte klubber 
kan lese mer om simultanturneringer på NBFs hjemmesider www.bridge.no eller kontakte kretslederen 
for mer info.

Om noen har spørsmål eller andre henvendelser, ta gjerne kontakt!

Med vennlig hilsen

Kretsstyret NBF Lofoten & Vesterålen

Kristian B. Ellingsen
- Kretsleder - 
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