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Av saker styret har arbeidet med nevnes spesielt:
Korona-tiltak.
Hele perioden fra mai 2020 til nå har vært preget av at Norge har vært rammet av
en pandemi som har krevd svært omfattende tiltak hva gjelder smittevern. Dette
har gjort det krevende å arrangere bridgeturneringer, og i lange perioder har det
ikke vært mulig med arrangementer med fysisk frammøte.
De problemene vi måtte ha med å utøve hobbyen vår, er sjølsagt små
sammenlignet med de problemene mange har opplevd i form av dårlig økonomi,
sjukdom og dødsfall. For kretsstyret har det vært viktig at våre arrangementer
ikke skulle bidra til smittespredning og at medlemmenes helse og sikkerhet blei
ivaretatt på best mulig måte.
Det har vært utfordrende at det til tider har vært forskjellige regler for hvilke
arrangementer som har vært tillatt i de forskjellige kommunene i kretsen.
Kretsstyret har valgt ei linje der vi ikke har tillatt arrangementer i kretsens regi i
perioder der dette ikke har vært tillatt i alle kommuner kretsen omfatter. I
perioden fra november 2020 til nå har strenge smittevernregler i Oslo, Bærum,
Asker og Drammen satt stopper for bridgeturneringer i Buskerud krets.
Avvikling av turneringer.
- KM par blei arrangert 30. august 2020 med 26 par.
- KM lag blei arrangert 18. oktober 2020 med 15 lag.
Begge disse arrangementene foregikk på Flesberg samfunnshus med fullt
smittevern. Til sammen måtte det legges ca. 1.500 dubletter for å få avviklet
disse to turneringene.
- KM mix blei arrangert på BBO 23. november med 20 par.
Dette mesterskapet skulle vært arrangert i Skotselv 23. mars 2020, blei så flytta
til Jevnaker 15. november, men begge måtte avlyses grunnet smittevernregler.
Kretsstyret fant til slutt at eneste mulighet var å arrangere på BBO.
- Kretsens rekrutturnering blei arrangert på RealBridge 22. november med 10 par.
Dette var første gang vi fikk testet RealBridge, takket være Marianne Harding som
stilte forbundets lisens til kretsens disposisjon.
Styret vil takke lokale arrangører og turneringsledere for god innsats.
Avlysninger:
Etter mye fram og tilbake avlyste NBF seriemesterskapet 2020/21.
Kretsstyret har bestemt at kretscupen avlyses for sesongen 2020/21.
Den tradisjonelle Guriset-turneringa måtte også avlyses. Hotellet er nå nedlagt, så
vi må se oss om etter et annet sted for ei slik sosial turnering.

Kretsens «klubbkvelder» på BBO og RealBridge.
I de periodene klubbene ikke har kunnet arrangere vanlige klubbkvelder, har
kretsen satt opp digitale turneringer for sine medlemmer. Fra mars 2020 og til
desember 2020 er det arrangert 50 turneringer på BBO. Fra januar 2021 er det
avholdt 65 turneringer på RealBridge. Interessen har vært stor, og på en del
kvelder har det deltatt over 40 par.
Dett har medført et betydelig merarbeid for kretsstyret. F.eks. har kretsleder
mottatt over 1.200 henvendelser på e-post om disse arrangementene.
I tillegg har Hadelandsklubbene hatt egne arrangementer på BBO og
Blommenholm b.k. har hatt egne spillekvelder på RealBridge.
Medlemstall.
Pr. 31.12.2020 har NBF Buskerud 593 medlemmer fordelt på 19 klubber.
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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.
Kretsstyret er urolige over at kretsen har mistet over 100 medlemmer i 2020. Det
er grunn til å anta at dette skyldes redusert aktivitet og manglende rekruttering
under pandemien. Det blir en stor utfordring for alle klubber å få tilbake gamle
medlemmer når klubbspilling forhåpentlig kan gjennomføres i ordinære former fra
høsten 2021
Økonomi
Kretsen har stadig god økonomi. Det vises til utsendt regnskap.
I forbindelse med pandemien har vi ikke kunnet håndtere kontant betaling i
turneringer. Kasserer har derfor blitt belastet med merarbeid ved elektronisk
innbetaling og ved å håndtere betaling til RealBridge.

Sportslige resultater sesongen 2020/21
KM par 2020:
1 Ola Magne Kirkebøen - Asbjørn Rust
2 Jan Guldbrand Ohren - Finn Brentebråten
3 Svein Magne Granheim - Audun Follestad

Gol b.k.
Hen b.k.
Asker b.k.

KM Mix 2020:
1 Asle Lütken - Hege Falster
2 Anne Bente Rosenvinge - Gunnar Høverstad
3 Hilde Torstensrud - John Ivar Seiersten

Blommenholm b.k.
Blommenholm b.k.
Kløver Ess / Brandbu b.k.

KM lag 2020
1 Sølvknekt 2
2 Asker 1
3 Sølvknekt 3

Bjertnes - Mikkelsen - Månum - Thorfinnsson - Hagen
Olafsen - Lund - Skretting - Romanello
Flo - Lillebuen - Ellefsen - Vincent

KM veteran / damer / junior 2021 skulle vært arrangert i februar / mars, men er
utsatt til høsten 2021.
KM par 2021er utsatt til 29. august 2021.
KM mix spilles også normalt på våren, men er utsatt til høsten 2021.
Alle divisjoner i seriemesterskapet er avlyst for 2020/21. Lagene tildeles plasser i
divisjonene i 2021/22 basert på resultatene i 2019/20.

