
Årsmelding Bergen Akademiske 
Bridgeklubb 2011 

 

Styret har i perioden bestått av: 
 
Leder: Hilde Larsen 
Kasserer: Helge Toft 
Styremedlem: Arnstein Eide Hetle 
Styremedlem: Liv Bugge 
Styremedlem: Dag Inge Torgersen 
Styremedlem: Daniel Bjørgo 
Vara – medlem: David Ueland 
Vara – medlem: Helge Vaardal 
 
Det har vært avholdt 6 styremøter. Ellers har styret hatt kontakt på telefon og e - post. 

 

Medlemmer 
Klubben har 100 medlemmer, hvorav 10 er k–medlemmer og 7 er juniorer. Dette er en reduksjon på 
11 fra året før. 
 

Klubbkveldene 
Klubben har hatt spillekvelder mandager på studentsenteret. Dette fungerer godt. Bordene må 
ryddes til, men her har klubbens medlemmer vært flinke til å hjelpe til. 
 
Det har vært arrangert spillekvelder hver mandag kun med avbrekk av sommerferien, juleferien og 
påskeferien. Bordantallet har variert fra 6 til 9 bord. Dette er en god økning fra året før. Utenom de 
vanlige klubbkveldene har det vært arrangert MP – treff som ble vunnet av Dag Inge Torgersen og 
Vergard Hermansen. 
 
Vi fortsatte tradisjonen med å spille mot Os Bridgeklubb; klubbkamp over to kvelder, der vi spiller en 
kveld på studentsenteret og en kveld på Os. Poengene blir lagt sammen og vi kårer beste klubb. OS 
vant i 2011, dvs at stillingen etter 3 år er 2-1 til BAK. 
 
Hver mandag har det vært tilbud til nybegynnerne i klubben om spilling fra 16.30 til klubbspillingen 
starter. David Ueland har hatt hovedansvaret for dette, og en del av de erfarne spillerne har deltatt 
disse mandagene. Nybegynnerspillingen fungerer godt, og det har vært 1 – 3 bord hver gang. 
 
Klubbkveldene fungerer ellers veldig fint. Det er god stemning blant spillerne, som er en god miks av 
erfarne spillere og nybegynnere. 
 
 
 
 
 



Økonomi 
Klubben har god økonomi. Vi har også i år mottatt frifondsmidler for/til juniorarbeid og rekruttering.  
 
BAK er registrert som mottaker av grasrotandel hos Norsk Tipping. I 2011 fikk klubben inn kr 3044 fra 
grasrotandelen. En nedgang fra 2010. Vi har fortsatt en del å gå på her, så oppfordrer alle 
medlemmer til å registrere BAK som sin klubb. 
For første gang på flere år har Storturneringen gått med overskudd. Godt jobba 

Materiell 
Printer ble kjøpt inn til Storturneringen. 

Nettsidene 
Klubbsidene har vært oppdatert av Daniel Bjørgo og Hilde Anita Larsen, og har fungert greit. Her blir 
nyheter fra klubben, resultater og spillestensiler fra klubbkveldene publisert. Det er fortsatt litt 
tungvint løsning på å få fram resultatene, som kommer frem på klubbens gamle side via spar ti.  
Vi har drøftet dette og har bestemt at vi fortsatt skal bruke spar ti en tid fremover, rett og slett av 
den grunn at ruterprogrammet ikke er ferdig implementert i nettsidene. Det vil sei at vi fremdeles må 
registrere klubbpoeng manuelt til NBS. 
 
Nettsiden kunne gjerne vært mer oppdaterte, for eksempel med spill fra spillekveldene og 
informasjon om turneringer og andre ting som skjer i bridgeverden. Dette er noe som bør tas tak i til 
neste år. 
 

Sosiale tiltak 
Det sosiale har vært vel ivaretatt. I mai 2011 hadde vi en flott tur til Ulvik. Mye spilling og sosialt 
samvær med flott natur som ramme. 
 
På klubbkveldene har Laila Larsen bidratt med noe godt å spise. Dette er et bra tiltak som det blir satt 
stor pris på. 
 
 I juni hadde vi også sommeravslutning på verftet med singelturnering, middag og premieutdeling for 
vårsesongen. Vi delte ut flere premier: Flest klubbpoeng (Christian Bakke), best oppmøte (Gunnar 

Klette), beste nykommer (Petter Bjerke Taraldset og Daniel Kristoffersen). 
Juleavslutningen ble arrangert på studentsenteret, med pizza, premieutdeling og spilling. Andre 
premier som ble delt ut var: Flest Klubbpoeng (Christian Bakke), best oppmøte (Vegard Hermansen), 
beste nykommer (Astrid Marie Skålvik). 
 

Kurs 
 

Vi gjentok i 2011 opplegget med intensive 4-5 lynkurs for studenter i august. Dette er blitt en 
aktivitet under fadderuka på de forskjellige studiestedene. Vi hadde oppe diverse oppslag og satt på 
stand i Grieghallen og på Studentsenteret på forhånd. Vi fikk ikke på plass annonsering av lynkurs på 
UiBs nettsider i år, noe vi bør passe på å få til allerede før sommeren neste gang. Vi hadde likevel 
totalt sett bra oppslutning. Instruktører på lynkursene var Sven-Olai Høyland, David Ueland, Hilde 
Larsen og Liv Bugge.  
 
 
Som i fjor, ble det arrangert bridgekurs over en helg istedenfor over mange mandager. Dette har 
fungert veldig bra. Denne kursformen gjør det lettere for at alle kursistene kan en helg i stedet for 



flere ukedager. Det er også tidsbesparende for kursholdere og assistenter. En annen fordel er at man 
ikke går en uke mellom hver gang teori gjennomgås; lettere å huske. For øvrig har vi gode erfaringer 
med å kunne få folk over i klubben tidlig på høsten. En ulempe med den intensive kursformen kan 
være at det blir litt mye informasjon på en gang. 
 
Mange bidro som assistenter på lynkurs og på ordinært kurs, deriblant Anita Evertsen, Dag Inge 
Torgersen, Daniel Bjørgo, Vegard Hermansen, Anders Gundersen og Espen Haugstad. 
 
En viktig del av rekrutteringsvirksomheten er det som skjer etter ordinært kurs. Her er uformell 
spilling for de ferske med instruksjon fra de mer erfarne hver mandag klokka 16.30 et tiltak som føler 
fungerer bra. Steget fra kurs til klubb blir litt mindre når man får mengdetrening uten at 
konkurransemomentet blir for fremtredende. For både ferske og erfarne spillere er denne spillingen 
også viktig sosialt sett. Blant bidragsytere til instruksjon på mandager kan nevnes David Ueland, Liv 
Bugge, Arnstein Hetle, Vegard Hermansen, Daniel Bjørgo, Dag Inge Torgersen og Espen Haugstad. 
 
Flere av disse, sammen med de ferske spillerne Kine Tveten og Helene Guldbrandsen har tatt 
initiativet til uformell spilling også på onsdager klokka 18.00. Dette er også et svært positivt tiltak. 
 
Flere av klubbens medlemmer bidro også til kurs og ruternålsturnering på Ingeniørhøgskolen under 
begge divisjonshelgene. Hovedansvarlig for dette var Sven-Olai Høyland. Dessuten har mange av 
klubbens medlemmer bidratt til prosjektet «Bridge i folkehøyskolen» til NBF: Sven-Olai Høyland, 
Espen Haugstad, Helene Guldbrandsen, Anders Gundersen, Haakon Wahlquist, David Ueland, Dag 
Inge Torgersen og Daniel Bjørgo. 
 

 
Resultater 2011 

Klubben har også i år markert seg med gode resultater i turneringer både lokalt, nasjonalt og 
internasjonalt 

Internasjonal deltakelse 
Christian Bakke - 5. plass i U20 EM. Billett til VM. Gratulerer! 
Nordisk Mesterskap 
Det resulterte i 1 plass i åpen klasse, og en 2 plass til de Norske damene! 
I åpen klasse hadde BAK 4 representanter: Thomas Charlsen, Thor Erik Hoftaniska,  Artur Malinowski 
og Arild Rasmussen! (øvrige som representerte Norge i åpen klasse var Glenn Grøtheim-Ulf H. Tundal 
og Christian Vennerød som kaptein) 
På damelaget stilte Stine Holmøy fra BAK. (Hele laget var: Lise Blågestad-Marianne Harding-Ann Karin 
Fuglestad, Stine Holmøy-Gunn Tove Vist og Per-Ove Grime som kaptein) 

Nasjonale resultater 
Seriemesterskapet: 
1.divisjon:  
2. Hordaland 1 - Jim Høyland, Magne Eide, Tor Bakke, Sven Olai Høyland, Sam Inge Høyland. 
3. Hordaland 2 – Arild Rasmussen, Janet de Botton, Artur Malinowski, Thor Erik Hoftaniska, Thoms 
Charlsen , Bjørn Bentzen. 
 

     



Ingenting å berette om BAK-spillere i 2. – 4. div. (ingen rykket opp) 
 
NM for klubblag: 
Lag Høyland nr. 4. 
 
Norgesmesterskapene: 
NM monrad lag: 
Kjell Gaute Fyrun nr. 5. 
 
Patton lag: 
Jim Høyland, Sven-Olai Høyland og Liv Bugge nummer 5. 
 
NM mix par:  
David Ueland nr. 5.  
 
NM mix lag: 
Liv Bugge vant.  
 
NM junior: 
Christian Bakke nummer 4.  
 

Regionale resultater 
 
KM par:  
1. Finn Fyllingslid - Øystein Meling  
2. Haldor Sunde – Stine Holmøy 
3. Arild Rasmussen 
4. Ivar Røynstrand – Knut Ivar Pettersen 
5. Gunnar Klette – Christian Bakke 
6. Tor Bakke – Helge Hantveit 
 
KM lag:  
Finn Fyllingslid, Audun Gustavsen, Ivar Røynstrand og Liv Bugge ble nummer 2 (et lag fra Åsane vant). 
Lag Høyland nummer 3. 
 
BM lag:  
Mester: 
Lag Rasmussen nr. 1. Lag Bugge nummer 2, Lag Høyland nummer 3. 
 
B-puljen: 
Lag Meling vant, Lag Lamo nummer 2. 
 
Bergen Storturnering  
Mester: 

1. Arild Rasmussen(BAK) - Artur Malinowski (BAK) 
4. Stine Holmøy(BAK) - Haldor Sunde  
6. Jon Sveindal(BAK) - Martin Andresen 
 
 
A-puljen: 
4. Christian Bakke (BAK) - Gunnar Klette (BAK) 



6. Knut Ivar Pettersen (BAK) - Ronny Korsmo 
 

Os BK Nyttårsturnering 
2. Tore Kvarven - Jørn Thunestvedt (BAK) 

   4. Kjell Gaute Fyrun (BAK) - Dag Inge Torgersen (BAK) 

 
Klubbmesterskap BAK 
Årets vinnere ble Tor og Christian Bakke.  
2. plass til Gunnar Klette - Helge Vaardal, og på en  
3. plass endte Daniel Bjørgo og Vegard Hermansen. 


