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Av saker styret har arbeidet med nevnes spesielt:

Parfinale NM 2019
Kretsen sto som arrangør av parfinalen på Storefjell 20 – 22. september 2019. 
Styret vil takke NM-komiteen med Tormod Røren i spissen for et prikkfritt 
arrangement.

Turneringslederkurs
Turneringslederkurs blei avvikla i Skotselv 26. - 27. oktober med 10 deltakere 
hvorav 5 besto eksamen som kretsautoriserte turneringsledere. Det betyr at det 
p.t. er god tilgang på autoriserte TL i kretsen.
Kretsstyret vil takke Kristian B. Ellingsen som var kursleder samt Trygve Brøtan og 
Roger Bottolfs som assisterte.

Avvikling av turneringer.
Følgende kretsmesterskap er arrangert av kretsen  : 
- KM Veteran og damer ble arranger 17.  februar med 11 veteranpar og 2 

damepar.
- KM par er utsatt grunnet Koronatiltak
- KM Mix er utsatt grunnet Koronatiltak
- KM lag ble arrangert 8. september med 15 lag. 

Deltakelsen på KM lag var bedre enn på flere år. Veteran-KM hadde en svak 
økning i deltakelse og KM damer en svak nedgang. Det var rekordpåmelding til KM 
mix, men denne turneringa måtte avlyses grunnet smitteverntiltakene. Kretsstyret 
håper å kunne avholde de utsatte KM-arrangementene til høsten.

3. og 4. divisjon blei arrangert på Flesberg. Første helg i det gamle samfunnshuset 
og siste helg i den nye skolen / idrettshallen. 

Styret vil takke lokale arrangører og turneringsledere for god innsats.

Evaluering av turneringsopplegget
KM lag og KM veteran / damer blei arrangert uten problemer.

Det samme gjelder første helg av SM 3. og 4. divisjon. Andre helg blei TL sjuk rett 
før turneringa, og det var umulig å skaffe ny TL på kort varsel. Løsningen blei at 
autoriserte TL som spilte i 3. divisjon dømt 4. divisjon og omvendt. Det var en 
regnskapsfører i hver divisjon som ikke var autorisert TL. 

Det bød på utfordringer å få ut alle resultater til rett tid, og det var ekstremt mye 
feiltasting på Bridgemate i 3. divisjon. De endelige resultatene er korrekte, og 
turneringene foregikk i en forsvarlig form. Styret er likevel ikke fornøyd med det 
som skjedde, og vi vil forberede en bedre «backup» ved sjukdom hos TL.



Nettsider.
Øyvind Bråten har hatt ansvaret for kretsens hjemmesider. Sammen med Paolo 
Romanello har han omstrukturert sidene og vi vil etter hvert bygge ut 
dokumentarkivet med bl.a. tips til nybegynnerkurs. Øyvind vil gjerne ha inn 
nyheter fra klubber som arrangerer åpne turneringer!
Adressen er www.nbfbuskerud.com. 

Kretscup
Trygve Brøtan sørger stadig for at resultatene er korrekte og blirt oppdater 
fortløpende på nettet. Dessverre har Trygve måttet mase for å få inn resultater fra 
enkelte arrangører. Kretscupen skal gå fra kretsting til kretsting. Hvordan dette 
løses i 2020 vil styret komme tilbake til når man ser hva som skjer med 
arrangementer i høst.

Medlemstall.
Pr. 31.12.2019 har NBF Buskerud 605 medlemmer fordelt på 18 klubber. 
År 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Medl. 607 590 542 511 500 513 528 537 520 607 635 605 695

Blommenholm b.k. søkte om overgang fra Oslo til Buskerud krets høsten 2015.
Galleberg b.k. har slått seg sammen med Holmestrand b.k. og gått inn i Vestfold 
bridgekrets i løpet av 2018- Det forklarer nedgangen i medlemstallet. Oppgangen 
i 2019 skyldes at en ny klubb, BK Hjerter Ess har blitt medlem i kretsen.
Det er svært viktig å ha fokus på rekruttering, for de siste tallene viser at 
snittalderen i NBF nå er over 60 år. 

Helgeturnering på Guriset høyfjellshotell.
Turneringa blei arrangert for 4. gang og var igjen tilnærmet fulltegna. Det blei spilt 
IMP-turnering på fredag, handicap par på lørdag og single på søndag. 
Turneringene er gratis og spillerne betaler bare for oppholde og servering.  Det 
sosiale miljøet er godt og det er gode historier under middagen og Quiz etterpå.
Styret vil takke Roger Bottolfs for god turneringsledelse og Asbjørn Rust for 
praktisk tilrettelegging og de 50 deltakerne og deres ledsagere for at de lagde ei 
fantastisk god stemning hele helga. Turneringa står også på terminlista i 2021.

Økonomi
Kretsen har stadig god økonomi. Det vises til utsendt regnskap.

De fleste klubbene har god orden i økonomien og oppgjør for deltakelse i kretsens 
arrangementer går greit. Det er imidlertid noen få klubber som påfører kasserer 
mye ekstra arbeid med purring. 

Spilling på BBO
Kretsen har arrangert turneringer på BBO siden klubbspillingen blei avlyst. Det er 
stor interesse for turneringene.

http://www.nbfbuskerud.com/


Sportslige resultater sesongen 2019/20

KM par: Utsatt grunnet Koronatiltak

1
2
3

KM Veteran

1 Per Andrè Vincent - Anders Raaen Sølvknekt
2 Sølvi Flo - Sigmund Brøtan Sølvknekt
3 Roger Bottolfs – Asle Bottolfs Krødsherad b.k.

KM Damer

1 May Kjellevold – Ellen C. Orsteen Eiker b.k.
2 Tora M. Bottolfs – Inger Skogly Rolfstad Krødsherad

KM Mix: Utsatt grunnet Koronatiltak

1
2
3

KM lag 

1 Drammen arbeiderforening BK Solberg - Lyngbø - Olsen - Holdaas
2 Vikersund BK II  Bråten - Homme - Ovenstad - Røren 
3 Hen  BK1 Lunde - Lafton - Ohren - Brentebråten - Brentebråten


