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ÅRSBERETNING HELGELAND BRIDGEKRETS 
 

APRIL 09. – MARS 11., sesongene 2009 / 10 og 2010 / 11 
 

På kretstinget 18. april 2009 ble nytt styre valgt til for en toårsperiode.  
 
Kretsleder: Sverre Å. Selfors      
Kasserer: Geir Bonsaksen 
Ungdoms- og rekrutteringskontakt: Tor Magne Ånonli 
Sekretær / klubbkontakt: Tor Arne Reppen. 
Styremedlem (hjemmesideansvarlig): Elisabeth Solum 
 
Bjørnar Småli ble gjenvalgt som revisor. 
Valgkomité: Mosjøen BK – Ståle Ragnarsøn som leder av valgkomiteen. 
 
Styreaktivitet 
Det har vært avholdt styremøter etter behov. Både internt i styret og ut til klubbene har i stor grad e-post vært benyttet som 
kommunikasjonsmedium, i tillegg til telefon ved behov. 
 

• Styreleder deltok på NBF sin kretslederkonferanse på Lillehammer 6-7 juni 2009.  
• Styret fikk høsten 2009 omsider en løsning for ny hjemmeside for kretsen med eget doméne, www.nbfhelgeland.no .  
• Kretsen ble høsten 2009 registrert i Enhetsregisteret og frivillighetsregisteret. Mange av klubbene i kretsen er også 

registrert nå. Kretsen vil informere om ordningen med Grasrotandel fra Norsk tipping, og oppgi referansenummer for 
klubbene på kretsens hjemmeside. Vi ønsker også å sjekke ut hvordan klubbenes inntjening fra Grasrotandelen er. 

• Fra og med sesongen 2009/10 fikk Bindalseidet BK etter søknad tillatelse fra NBF til å skifte kretstilhøringhet fra 
Helgeland til Nord-Trøndelag. Kretsstyret beklaget et slikt ønske, men motsatte seg ikke Bindalseidet sitt ønske. 

• Kretsstyret arrangerte KM-lag på Mo 17-18 oktober 2009. 
• Dønna BK formelt utmeldt fra NBF fra 01.01.2010. 
• Klubbkonferanse arrangert i Leirfjord 20. mars 2010. Marianne Harding fra NBF deltok. Fokus rekruttering og 

arbeide med oppfølging av Handlingsplanen. 
• Kretsstyret arrangerte KM-par 10-11 april 2010. For første gang på mange år måtte kretsen nøye seg med en 

finaleplass. Tilleggsplass for medlemsantall glapp med ca. 15 medlemmer for lite, og semifinalen manglet bare noen 
få par for å få tilleggsfinaleplass for semifinaledeltakelse. 

• Tor Arne Reppen representerte kretsen på forbundstinget til NBF 5-6 juni 2010 på Hell. 
• KM-lag arrangert av kretsstyret på Gruben samfunnshus, Mo 16-17 oktober 2010. 
• KM-par 2011 og kretstinget lagt til Mosjøen 9-10 april 2011. Heller ikke i år fikk kretsen ekstra finaleplass pga 

medlemstallet. I år manglet bare 5-6 medlemmer. 
 
Styret har ivaretatt de ”vanlige” driftsoppgavene med terminlisteoppsett og arrangement for forbundets og kretsens mesterskap 
og turneringer.  
 
Styret har ikke utarbeidet forslag til reglement for gjennomføring av kretsens turneringer som bestemt i §2-2 i vedtektene. 
Dette må bli en oppgave for det nye styret for perioden 2011-2013. 
 
Kretsstyret har gjennomgått, evaluert og foreslått Handlingsplanen rullert som bestemt i § 2-4 i vedtektene. Oppdatert plan 
legges fram for kretstinget.  
 
Styret har arbeidet svært mye med å stimulere klubbene til rekrutteringsaktivitet uten at vi kan si oss fornøyd med resultatene. 
Rekruttering og økt deltakelse i klubbspilling og turneringsaktivitet er fortsatt den største utfordringen framover.  
  
Kretsstyret har ellers lagt vekt på å opptre som et aktivt mellomledd mellom NBF og klubbene.  
 
I følge forbundsvedtektenes § 10-6, skal klubbstyrene sende utskrift av årsmøteprotokoll til krets- og forbundsstyre. I vår krets 
skjer dette fortsatt i svært liten grad, og vi ber derfor klubblederne om å følge opp at dette blir gjort. 
 
Turneringsresultater skal rapporteres til kretsen slik at kretspoeng kan registreres og kretsavgift innkreves. 
Turneringsaktiviteten har vært laber i kretsen gjennom disse to årene, så det har vært lettere å holde oversikt på dette. 
 



 
Medlemsutviklingen 
Er ikke tilfredstillende, kretsen fikk et fall i medlemsantallet i 2010, forsterket av Bindalseidet og Dønnas utmelding.  
I 2008 hadde kretsen 17 klubber og 371 medlemmer. 
I 2009 var medlemsantallet 346. 
I 2010 falt medlemsantallet til 312. (Da røyk en NM-finaleplass) 
Oversikt fra NBF pr. januar 2011 viste 15 klubber og 302 medlemmer.  
(også i 2011 røyk NM-finaleplassen, denne gang ennå knappere enn året før) 
Medlemstallet stiger noe utover året og er nå opp mot 330. 
 
Flere av klubbene i kretsen opplever sviktende oppslutning på klubbkveldene, for noen i så stor grad at det kan handle om 
klubbens eksistens. Søvik BK er et lyspunkt i slik sammenheng. Godt tilrettelagt klubbaktivitet og noe rekruttering har hos 
dem medført betydelig medlemsvekst og stor deltakelse på klubbkveldene. Her har flere noe å lære.  
 
Rekruttering 
Det er iverksatt en del kursvirksomhet i klubbene. Utfordringen er å få kursdeltakere brakt inn i klubbaktivitet. Brønnøysund 
har fått noen nye spillere (kurs og tilflytting). Sømna BK har også holdt kurs, og har rekruttert et par nye medlemmer. 
Hattfjelldal har hatt kurs, og har fått et par nye spillere. Korgen BK forsøkte seg med kurs på Hemnesberget uten å få nye 
spillere til Korgen. Herøy BK sliter. Flere spiller på Søvik. Vil forsøke kurs høsten 2011. Mosjøen har hatt kurs. Har 4 
potensielle nye spillere som foreløpig ”øver” privat. Mo BK har hatt kurs høsten 2011. Et par nye spillere er rekruttert. 4 
ungdommer som fullførte høstens kurs er spennende på noe sikt. Sandnessjøen og Søvik har samarbeidet om kurs. Hadde 18 
deltakere som har generert økt deltakelse både i Søvik (9-10bord) og i S.sjøen (5-6 bord). 
 
Kretsens hjemmeside 
Styret er fornøyd med omsider å ha fått eget domene på plass. Jobbes fortløpende med å forbedre denne. Mye gjenstår, særlig 
av historisk materiale. Har vært noe problem med support fra leverandøren pga sykdom.  
 
Økonomi 
Kretsens økonomi er rimelig bra. Har spart en del som følge av færre NM-finalister. 
 
Kretsarrangementene: 
KM-par ble i 2009 arrangert i Leirfjord og i 2010 på Mo. Fortsatt mangler det noe på den tekniske siden arrangementsmessig. I 
2011 arrangeres KM-par i Mosjøen med teknisk bistand fra Mo BK. Søvik ønsket å arrangere KM-par i 2011, men ba om å få 
arrangementet i 2012 i stedet. Dette må det nye styret bestemme, men det avtroppende styret anbefaler at de aktive ildsjelene i 
Søvik får oppbakking.  
 
KM-lag  er begge sesonger arrangert i Rana. Ranaklubbene melder på flest lag, faktisk også om arrangementet legges annet 
sted i kretsen. Det er da vurdert slik at Rana får arrangere KM-lag ”litt for ofte”, mens Ranaregionen nok arrangerer KM-par / 
NM-semifinale litt sjeldnere enn medlemstall og oppslutning skulle tilsi. 
    
I SM har vi begge sesonger lyktes med å få arrangere 3 regionale 4-div.puljer. Brønnøysund, Sømna, Søvik, Mo og Nesna BK 
har gjennomført greie arrangement og bidratt til at Helgeland fortsatt er ”norgesmester” i SM-deltakelse. 
 
Øvrig turneringsaktivitet 
Turneringstilbudet i kretsen har vært altfor dårlig de to siste sesongene. Ladies på Mo, og Leirfjordturneringa er hederlige 
unntak. Ellers er inntrykket at det arrangeres få turneringer, det jobbes for dårlig med markedsføring av turneringstilbud, og 
muligens kunne terskelen for å avlyse være høyere.  
 
DIVERSE: 
Helge Stanghelle Mo BK ble på forbundstinget 2010 tildelt NBF sitt hederstegn. 
 
TURNERINGSRESULTATER 
 
Seriemesterskapet 
Deltakelsen i seriemesterskapet er fortsatt svært bra, faktisk økt med ytterligere 3-4 lag..  
Sesongen 2009/2010 deltok 38 lag, 2 lag i 2. divisjon, 12 lag i 3 divisjon og 24 lag i 4.divisjon. 
Sesongen 2010/2011 deltok 35 lag, 3 lag i 2. divisjon, 9 lag i 3 divisjon og 24 lag i 4.divisjon. 
 
2009/2010 
2. div avd A        Nr. 6   Helgeland 2 / Mo, J.Bogen.  
2.div avd. B Nr. 2 Helgeland 1 / F.Bogen: (L.A.Johansen, S.G.Karlberg,  T.Eriksen, F.Bogen, H.Bogen, B.Småli)   
3 div avd C Nr. 1,   Mo / Selfors (S.Å.Selfors, V.Schytte, R.Fagerdal, T.Kristiansen) Rykket opp. 
4.div avd 7         Nr. 1   Mo BK /  M. Granhaug      Rykket opp 
4 div avd 8 Nr. 1  Sandnessjøen BK / Pettersen     Rykket opp. 



4 div avd 9 Nr. 1  Brønnøysund / Roger Hestø     Rykket opp 
 
2010/2011 
2. div avd A      Nr. 6   Helgeland 1 / F.Bogen.  
2. div avd C      Nr. 5   Helgeland 3 / Selfors.  
2. div avd A      Nr. 12   Helgeland 2 / J.Bogen.       Rykket ned 
3 div avd C Nr. 1   Mo BK  (M.Granhaug, S.K.Kolstad, G.H.Bonsaksen, T.A.Reppen).  Rykket opp. 
4 div avd 7 Nr. 1  Mo BK / Karlberg      Rykket opp 
4 div avd 8 Nr. 1 Mosjøen BK / Færø       Rykket opp 
4 div avd 9 Nr. 1  Sømna BK / Aarstein      Rykket opp 
 
KM lag 2009 / 2010 
Mo BK  (L.A.Johansen, S.G.Karlberg,  F.Bogen, H.Bogen) 
KM lag 2010 / 2011 
Mo BK  (S.G.Karlberg, B, Småli, T. Eriksen, L.Riksvold) 
 
KM par (og NM-semifinale) 2008 / 2009:  
1. Martinus Birkelund – Hallgeir Jakobsen  Mo BK 
2. Leif Riksvold – Kurt Thomassen  Båsmo BK 
3. Sverre Å. Selfors – Viggo Schytte Mo BK 
 
KM par (og NM-semifinale) 2009 / 2010: 1 finaleplass 
1. Anne Irene Bogen – Øystein Hangås Mo BK 
 
Øvrige krets- og forbundsturneringer avholdt i kretsen 
Sømna cup 2009: T.E.Grude – Mariann W. Grude    Sømna BK 
Nesna cup 2009: Martinus Birkelund – Hallgeir Jakobsen   Mo BK 
HIAS-turneringen Mosjøen  2010: Trond R. Kaggerud – B.S. Breirem  Mosjøen BK  
Ladies Invitational 2009:  Nr. 1: Anne Irene Bogen – Frank Bogen  Mo BK 
Ladies Invitational 2010:  Nr.1: Anne Irene Bogen – Frank Bogen   Mo BK 
Rana Cup 2011 (lag): M.Birkelund, H.Jakobsen, T.M.Aanonli, O.Høyvåg  Mo BK / Båsmo BK.   
Rana Cup 2011 (par): Martinus Birkelund – Hallgeir Jakobsen   Mo BK  
Leirfjordturneringa 2010: Finn Børgesen – Yngve Noren,    Sandnessjøen BK 
Leirfjordturneringa 2011: Klaus Flatøy – Dag Stefansen,    Sandnessjøen BK. 
 
Mestertreffen 2009: Tirsdag nr.4: S.Å. Selfors-V.Schytte Mo BK. Torsdag nr.4: O.R.Reppen – S.Einvik Br.sund BK 
Mestertreffen 2010: Ingen fra kretsen blant de 4 første noen dager. 
 
Bridgefestivalen 2009 
NM Monrad par nr.2:  Svein Gunnar Karlberg – Jan A. Heimdal,  Mo BK. 
NM Monrad par nr.8:  Jarle Bogen – Bjørn E. Rydland   Båsmo BK / Mo BK. 
NM Mix lag nr.7:Lillebaluba: H.Stanghelle, G.M.Harding, F.Bogen, A.I.Bogen 
NM Jnr :  Nr.2  Håkon Bogen - Lars Arthur Johansen  Mo BK /  Rognan BK 
NM Jnr:   Nr.5  Liv Marit Grude – Tor Eivind Grude   Sømna BK 
 
Bridgefestivalen 2010 
NM Jnr:  Nr.2 Liv Marit Grude – Tor Eivind Grude    Sømna BK 
NM Jnr:  Nr.4: Lars Arthur Johansen – Håkon Bogen    Rognan BK / Mo BK  
NM Mix-par:  Norgesmester:  G.M.Harding – H.Stanghelle  Mo BK 
NM Mix par: Nr.12: Kurt O. Thomassen – A.L.Hellemann  Båsmo BK / Bridgekammeratene  
NM Mix lag nr.2 Lillebaluba:  J.A.Heimdal, H.Stanghelle, G.M.Harding, F.Bogen, A.I.Bogen, I.Enberg 
NM Mix lag nr.10: Lettlurt: H.Bogen m.fl. 
 
Internasjonal representasjon 
Ungdoms EM-lag, 11-21 Juli, Jesola Italia:  
Liv Marit Grude nr.6 i jenteklassen. Håkon Bogen og Tor Eiving Grude  nr. 5 i skoleklassen. 
World games, Beijing oktober 2008: Håkon Bogen nr.5-8 I U-21 klassen. 
 
 
Mo i Rana 06.04.2011 
Sverre Å. Selfors 
Kretsleder 
 
 



 
 
Vedlegg: Forholdet til vedtektenes § 2-2 og § 2-5: 
 
§ 2-2 Arrangementsform - Kretsens turneringer. 
Kretsstyret skal utarbeide reglement for gjennomføring av kretsens turneringer. Herunder KM-par, 
KM-lag og andre kretsmesterskap (eks. veteran, jnr, mix m.v). Reglementet kan også omfatte lokale 
arrangement av forbundets turneringer (Seriemesterskap). Reglementet kan gi føringer for 
arrangementstidspunkt, stedsvalg, arrangementsform, økonomiske rammer (startkontingent / 
premieandel) m.v.  
 
Reglementet refereres for Kretstinget. Kretsstyret gis fullmakt til å fravike og/eller endre 
reglementet. Endringer og avvik skal redegjøres for i påfølgende kretsting. Kretstinget kan gi 
retningslinjer til styret for ønskede endringer.  
 
Rapport kretstinget 2011: Kretsstyret i perioden 2009-2011 har ikke utarbeidet et slikt 
reglement. Det nye styret oppfordres til å jobbe frem et forslag som bør sendes på høring og drøftes 
med klubbene – kanskje på klubblederkonferanse som skal arrangeres i 2012. 
 
 
§ 2-5 Økonomistyring. 
Kretsstyret skal til hvert kretsting fremlegge en oversikt over gjeldende kontingenter og 
avgiftssatser. Herunder kretskontingent for klubber, medlemskontingenter, kretsavgift for 
turneringer, samt satser for eventuell økonomisk støtte fra kretsen til kvalifiserte NM-finalister. 
 
Rapport kretstinget 2011: 

Medlemskontingent krets (innkreves sammen med forbundskontingent): kr. 70 pr. medlem  
                                 Kr.35 pr. jnr. medlem  
Kretsavgifter turneringer godkjent med kretspoeng::            Kr. 20 pr. spiller        
Unntak: Sommerturneringer og andre turneringer hvor det bare.                                                    
.           tildeles kretspoeng etter tabell D 7 eller E 2:      kr. 20 pr. kretspoengkupong 

Støtte til NM-finalister:                                                                      Kr.500 pr. til hver spiller 
(NM-par kvalifisert i KM/NM-semifinale, og for finalister i NM-lag) 

Rådgivende nivå på startkontingenter KM / NM-semifinale par:   kr.600 pr. par. 
Rådgivende nivå på startkontingenter for KM-lag:     kr. 1.200 pr. lag. Disse  
 


