
Årsmelding Nord-Trøndelag bridgekrets sesongen 2012/2013 

 
 

Styret har i sesongen bestått av Ragnar Midjo, leder , Annar Dalen , nestleder,  

Magnus Staven, kasserer,  Aslaug Tinglum, styremedlem,  Liv Leth-Olsen, 

styremedlem,  Ove Reidar Holmen, dataansvarlig og Kristoffer Hegge, 

dataansvarlig.                                                                                                         

Varamedlemmer til styret er Thomas Herstad og Knut Jonny Tuseth 

Revisorer Bjørn I. Aasbø og Asbjørn Adserø 

Valgkomite Arnstein Nymoen, Robert Althe og Ragnar Davidsen 

 

Det er gjennomført 3 styremøter der drift av kretsen og gjennomføring av 

turneringer i kretsens regi har hatt hovedfokus. I tillegg ha det vært mye kontakt 

vhja e-post. 

Eva Flått og Aslaug Tinglum representerte kretsen på forbundstinget i 2012. Der 

ble Eva valgt inn i forbundsstyret. Kretsen gratulerer Eva med dette tillitsvervet, 

og vi er sikre på at hun vil gjøre en god jobb. 

 

I løpet av siste sesong er det ikke gjennomført noen rekrutteringstiltak i kretsens 

regi.  

Så vidt kretsstyret har kjennskap til, er det bare Namsos BK som har hatt 

nybegynnerkurs siste sesong.  

Det er nok først og fremst klubbene som må ta seg av den praktiske delen mht 

rekruttering, og så får kretsen bidra med økonomisk og praktisk bistand. Kretsen 

har for øvrig liggende kursmateriell som interesserte klubber kan få overta. 

Det har også i år vært en svak nedgang i medlemstallet. Medlemstallet som 

danner kretsens tildeling av ekstra plass i parfinalen, er 331.    

Rekrutteringsarbeid er vesentlig for å stoppe tendensen til et stadig synkende 

medlemstall.  

Kanskje hadde det vært en tanke å honorere på en eller annen måte (penger?), 

den klubben som i løpet av sesongen arrangerer kurs for flest potensielle nye 

medlemmer. 

 

Kretsen har også i år stått ansvarlig for å arrangere en pulje i 3. div. og en i 4. 

div. i seriemesterskapet. 

I tillegg har Namsos BK, Inderøy BK og Snåsa BK arrangert turneringer med 

forbundspoeng. 

Inderøy BK har også arrangert en turnering med kretspoeng. Kanskje kan det 

være positivt å arrangere flere turneringer med kretspoeng. 

 

Selv om det er slik at det ofte kan være problematisk å få kretsens medlemmer 

til å stille opp i lokale turneringer, så er Bridgefestivalen fremdeles populær. 

Flere av kretsen medlemmer deltok der med til dels gode resultater. 

 



 

Turneringer 
 

KM mix ble ikke arrangert denne sesongen. 

Dette skyldes en lite gjennomtenkt flytting av turneringen pga kollisjon med 

Ladys Invitational i Mo. 

En slik flytting vil ikke være aktuell kommende sesong. 

 

KM par   

Kretsen hadde annonsert en turnering over 2 dager, men da dette ble forandret til 

1 dag, økte påmeldingen. Etter hvert ble det 22 par som stilte til start på Sjøåsen. 

Det virker som om en KM-finale over en dag kan være vegen å gå. 

Kretsen har også i år 2 plasser i finalen. 

De 3 parene som havnet på pallen, ble: 

1. Kristoffer Hegge  -   Kristian Stangeland,  Snåsa 

2. John Saur  -  Ragnar Davidsen,  Namsos 

3. Arnstein Nymoen  -  Olav Ukkelberg,  Steinkjer 

 

KM lag  
Innledende gruppespill har vært en suksess. Kretsstyret mener at dette er vegen å 

gå, men for å få til det må klubbene være mye flinkere til å melde på lag innen 

påmeldingsfristen. 

Denne sesongen var det påmeldt 8 lag 1 uke etter at fristen gikk ut. Det sier seg 

selv at en kan ikke lage innledningspuljer med det antallet. Etter hvert kom det 

flere lag, og da vi nådde november, var det 20 påmeldte lag. 

Påmelding til turneringa ble forlenget til 3. april. 

De påmeldte lagene fikk selv velge hvilken gruppe, A eller B, de ville spille i. 

Målet var å få to like store grupper der premieringa var lik, men 

kretsmestertittelen gikk til vinneren i A. 

Resultatene siste sesong ble slik: 

Pulje A :  1. Namsos I  (Frode Nybo, Espen Flått, Per Arne Flått, Ragnar  

                                       Davidsen) 

                2. Ogndal VI  (B.O. Aasan, Bjørn Kåre Græsli, Jørn Arild Ringseth, 

                                         Haavard Holmen) 

                3.  Inderøy I    (Ove Reidar Holmen, Alexander Flakstad, Tormod  

                                         Daling, Arnstein Nymoen, Anders Gundersen) 

 

Pulje B :   1. Levanger    (Torgeir Berget, Magnus Staven, Even Øvereng, 

                                          Arild Kjønnøy, Per-Ole Klingen) 

                 2. Ogndal 3     ( Svein Asp, Olav Andersen, Kristian Ellingsen, 

                                           Kristoffer Hegge, Ragnar Midjo) 

                 3. Namsos II    ( Oddbjørn Dyrkorn, Mathias Mediå, Anders Svare, 

                                           Johan Finanger) 

 



SM   

Totalt 19 lag fra kretsen har deltatt i seriemesterskapet. Dette er altså en populær 

turnering. Dessverre må en ha lov til å si, så ble sesongen dårligere enn det vi 

hadde håpet på. 

Kretsens lag i 1. div. (Ragnar Davidsen, Jon Saur, Frode Nybo, Boye Brogeland, 

Jonny Hansen, Jørn Arild Ringseth) må fra neste år spille i 2. div. 

Nedrykk ble det også på kretsens lag i 2 div. De som spilte var Per Erik Garli, 

Lars Tuseth, Knut Johnny Tuseth, Arild Kjønnøy, Steinar Krogstad, Geir Enge.  

I 3. div. kom lag Nymoen (Arnstein Nymoen, Ove Reidar Holmen, Anders 

Gundersen, Tormod Daling, Thomas Herstad, Alexander Flakstad) på 2.plass. 

Nr. 3 ble lag Saur (Harald Saur, Annar Dalen, Olav Ukkelberg, Ivar Stene). 

Et lag fra kretsen måtte også rykke ned fra 3. div. 

4. div. ble vunnet av lag Bråteng  (Oddbjørn Bråteng, Even Øvereng, Johan 

Finanger, Sigbjørn Færøvik, Astrid Grønnesby). 

Nr. 2 ble lag Andersen ( Olav Andersen, Ragnar Midjo, Olav Nergård, Torbjørn 

Hoff). 

Pga at det var 12 lag i denne 4. div.-avdelinge, får begge disse lagene tilbudet 

om å spille i 3. div. neste sesong. 

 

NM klubber 

Interessen for denne turneringa har dalt i kretsen. Denne sesongen var det 

påmeldt 3 lag fra kretsen, (Namsos, Steinkjer og Verdal) som møttes i runde 1 

og 2. Verdal ble utslått etter dette. Steinkjer ble utslått i 4. runde, mens Namsos 

har gått videre til 6. runde. 

 

Bridgefestivalen  

Mange fra kretsen deltar i de forskjellige turneringene. 

Kristoffer Hegge gjorde som året før. For 4. gang vant han NM junior. 

En fyldig rapport fra fjorårets Bridgefestival ble lagt ut på kretsens hjemmeside i 

august i fjor. 

 

Internasjonalt 

Kretsen er veldig stolt over å ha spillere som representerer Norge. 

Frode Nybo har i par med Boye Brogeland spilt på seniorlandslaget. 

Espen Flått og Anders Gundersen spilte på U20-landslaget i ungdoms-VM i 

Kina. 

Espen er også uttatt på det samme landslaget i Nordisk og EM i 2013. 

Kristoffer Hegge er uttatt på U25-landslaget i EM i 2013. 

Kristoffer presterte å bli nr. 3 i junior-EM for siste sesong. 

 

 

 

 



Webside 

Kretsens hjemmeside skal være en informasjonskanal til klubber og medlemmer. 

Særlig klubblederne har et stort ansvar når det gjelder å informere kretsen om 

hva som skjer (nyvalg med mer) i de enkelte klubbene. 

Nå må vel kretsstyret bare innrømme at hjemmesiden har ikke fungert optimalt.. 

 

Utfordringer 

Den største utfordringen kretsen har er nok å stabilisere eller helst øke 

medlemstallet. For å få til det må det selvfølgelig arbeides med rekruttering. 

En annen utfordring som vi har, er å få de godt og vel 300 medlemmene i 

kretsen til å delta i turneringer som arrangeres i kretsen.                                       

I så måte er KM lag en vellykket turnering, og en håper at klubbene vil fortsette 

å være positive til denne turneringen. 

Kretsen er relativ langstrakt. Det er langt fra Leka i nord til Åsen/Frosta i sør. 

Kanskje kan det være lurt å la klubbene i ytterkantene være teknisk arrangør for 

KM par og KM lag og la det være en slags rullering. 

 

Kretsstyret er alltid åpen og mottakelig for tanker og ideer fra enkeltmedlemmer 

og klubber. 

 

 

Nord-Trøndelag bridgekrets 

ved Ragnar Midjo, leder 

   


