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Velkommen til ny sesong
Selv om mange av oss ikke har sett så mye til sola de siste månedene, går nå sommeren mot slutten, 
og kalenderen viser september. Det betyr at en ny bridgesesong er like rundt hjørnet, og 
forhåpentligvis er kretsens spillere ivrige etter å komme i gang. Det er gledelig å konstatere at det også 
denne sommeren har vært mye aktivitet rundt om i kretsen. Mange klubber har sågar arrangert 
sommerbridge gjennom hele sommeren. Når den ordinære klubbaktiviteten i disse dager blir 
gjenopptatt håper vi at også de som har tatt seg fri i sommer finner veien tilbake til bridgebordene.

Nytt kretsstyre
På vårens kretsting takket det daværende styret for seg, og nytt styre ble valgt. Det nye styret er en 
sunn blanding av kontinuitetsbærere og nyvalgte representanter. Det sittende kretsstyret ønsker med 
dette å takke det avgåtte styret for innsatsen i perioden som har gått.

KM Veteran/Junior/Damer
Kretsmesterskapet for veteran, junior og damer var egentlig terminfestet til mars 2012, men måtte den 
gang avlyses på grunn av for lav påmelding. Kretsstyret besluttet i sin tid i samråd med 
arrangørklubben Svolvær BK at man skulle prøve å arrangere turneringen på nytt på forsommeren. 
Man besluttet samtidig å åpne turneringen slik at alle interesserte kunne melde seg på, og at man kåret 
kretsmestere innenfor de nevnte klassene. Håpet var at dette ville bidra til flere påmeldte. 14 par stilte 
til start på Musikkhuset i Kabelvåg lørdag 9.juni d.å. Vinnere av turneringen ble Håkon A. Bergsrud 
og Rolf J. Lehn fra Sortland BK, som dermed også ble kretsmestere for veteran. Kretsmestere for 
damer ble Ann-Elin Danielsen og Berit Skotnes fra henholdsvis Vestvågøy BK og Andenes BK. 
Juniorklassen ble vunnet av Kristian B. Ellingsen (Sortland BK) og Marcus Vold (Vestvågøy BK). 

Norsk Bridgefestival 2012
Etter at Norsk Bridgefestival de syv foregående årene har blitt arrangert på Lillehammer var 
Fredrikstad i år ny vertsby i perioden 3. – 11. august. Kretsen var i år representert i alle turneringene. 
Kretsens beste plassering sto Espen Torp og Stein Statle fra Vestvågøy BK for da de ble nummer 6 i 
NM Monrad Par. Gratulerer med kjempeinnsats! Takket være god deltakelse i årets KM Par hadde 
kretsen to par i NM-finalen for par. Kristian B. Ellingsen – Svein Robert Vestå og Stig Arne Iversen – 
Gunnar Harr, alle fra Sortland BK, var kretsens deltakere. Begge parene kjempet relativt høyt oppe på 
resultatlistene gjennom det meste av den 170 spill lange turneringen. Til slutt ble Ellingsen – Vestå 
nummer 18, mens Iversen – Harr endte på 27.plass. Dette er kretsens beste innsats på mange år, og det 
er gledelig at begge parene plasserte seg innenfor topp 30. Gratulerer! Spesielt gledelig er det at 
Ellingsen – Vestå med sin 18.plass sikret kretsen en ekstra plass til neste års finale. Det innebærer at 
kretsen har to sikre plasser til neste års finale, som kan bli omgjort til tre dersom deltakelsen i KM Par 
2013 blir minst like god som i år. I forkant av festivalen ble det som tidligere år arrangert 
begynnerfestival og juniorleir. Kretsen var representert med 13 år gamle Mia Statle fra Vestvågøy BK 
på juniorleirens begynnerkurs. Hun trivdes så godt på leiren at hun like godt ble med på junior-NM 
helga etterpå. Kjempeflott!

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 
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KRU-kontakt Viggo Andreassen kontaktes per telefon 95 06 34 96 eller e-post 
viggoandreassen@yahoo.no .

Bridgetinget 2012 i Fredrikstad
Bridgetinget ble avholdt i Fredrikstad 2. og 3.juni d.å. Kretsen var representert ved Kristian B. 
Ellingsen. Av de mest omfattende sakene som ble tatt opp var spørsmålet om innføring av nye 
medlemskapsformer. Etter en lang og konstruktiv debatt ble forslaget om nye medlemskapsformer 
vedtatt. Det var knyttet spenning til om vedtaket også ville innebære at regnskapsprogrammet Ruter 
skulle bli obligatorisk for klubbene i NBF. Resultatet av debatten ble at dette i første omgang ikke blir 
obligatorisk for klubbene. Det ble likevel poengtert at det er ønskelig at klubbene på sikt tar i bruk 
Ruter, både for egen del da dette er et godt verktøy som kan nyttes til alle typer turneringer og for å 
lette forbundskontorets arbeid med registrering av medlemmer og forbundspoeng. Bridgetinget ble 
avsluttet med valg for de kommende to ar, og blant de som ble valgt inn i NBFs styre var Kristian B. 
Ellingsen fra Sortland BK. Dersom noen av klubbene har spørsmål knyttet til innføringen av nye 
medlemskapsformer eller regnskapsprogrammet Ruter, ta gjerne kontakt.

Simultanturneringer
NBF hadde et prøveprosjekt med å arrangere såkalte simultanturneringer vinteren 2012, og innfører 
fra og med i høst dette som permanent ordning. Denne turneringsformen innebærer at klubber rundt 
om i hele landet spiller med samme kort. På klubbkvelden spiller man turneringen som normalt, men 
etter endt turnering sendes resultatene til NBF som publiserer en felles resultatliste. Det spilles 
parturnering, og konseptet kan minne om MP-treffet, men forskjellen er at det ikke beregnes resultater 
utfra såkalt fasit-bridge. Interesserte klubber kan lese mer om simultanturneringer på NBFs 
hjemmesider www.bridge.no eller kontakte kretslederen for mer info.

Turneringsaktivitet i høst
Vi har en høst med et spennende og variert turneringstilbud foran oss. Følgende turneringer er de 
nærmest forestående.

- Svolværmesterskapet, 22.september i Kabelvåg. FP-turnering, par.
- Dameturnering, 29.september i Harstad. Klubbpoeng, par.
- KM Veteran/Junior/Dame + Åpen, 6.oktober på Sortland. KP-turnering, par.
- KM Lag, Svolvær 20. – 21.okober i Svolvær. KP-turnering, lag.
- SM 4.divisjon, Sortland/Stokmarknes nov./feb. Påmeldingsfrist 30.september.
- NM Klubblag, påmeldingsfrist 1.oktober.

For mer info og påmelding, se kretsens hjemmesider www.lovebridge.no .

Kretsstyret vil avslutningsvis igjen ønske kretsens spillere velkommen til ny sesong. 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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