
Årsmelding Nord-Trøndelag bridgekrets sesongen 2013/2014 

 

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

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

Astrid Margrethe Olsen, styremedlem,  Ove Reidar Holmen, dataansvarlig,  

Kristoffer Hegge, dataansvarlig/rekruttering. 

Varamedlemmer til styret har vært Thomas Herstad og Knut Jonny Tuseth. 

Revisorer Bjørn I. Aasbø og Asbjørn Adserø. 

Valgkomite Robert Alte og Ragnar Davidsen. Aslaug Tinglum var også med i 

valgkomiteen.  Da Aslaug så tragisk ble syk og døde, fant styret at det ikke var 

nødvendig å velge et nytt tredje medlem til valgkomiteen. 

 

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

kretsturneringene har hatt hovedfokus. 

I tillegg har det vært mye kontakt vhja e-post både innad i styret og overfor 

klubbene i kretsen. 

Når det gjelder e-post til klubbene der det ytres ønske om en tilbakemelding, er 

ikke alle klubbene like flinke. Her er det et forbedringspotensiale. 

 

I høst gjennomførte Malm BK et nybegynnerkurs ledet av Kristoffer Hegge. 

Etter at kurset var ferdig, har klubben vært flink til å ta seg av nybegynnerne. 

Om dette er årsaken til at kretsen har hatt en liten økning i antall medlemmer, 

vites ikke, men pr. dags dato er det 338 medlemmer i kretsen. 

 

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

div. i seriemesterskapet. 

Namsos BK og Inderøy BK har arrangert sine tradisjonelle turneringer. 

Snåsacupen ble dessverre avlyst siste sesong. 

Steinkjer BK arrangerte for første gang i høst Steinkjer Open med par en dag og 

lag en dag. Bra deltagelse og  mye skryt fra noen av deltakerne. 

De tre nevnte turneringer er med forbundspoeng. 

I tillegg har Inderøy BK arrangert en turnering med kretspoeng.  

 

Turneringer 

 
KM mix  ble denne sesongen vellykket arrangert. Hele 25 par var påmeldt. I og 

med at kretsen inviterte til en åpen turnering, måtte vi ned på tredjeplass for å 

finne kretsens beste par. Astrid M. Grønnesby og Sigbjørn Færøvik var 

imidlertid verdige kretsmestere. 

 

KM par ble arrangert som en-dagsturnering. Håpet var at flere hadde lyst til å 

spille KM. Dette lyktes ikke etter som bare 21 par ble påmeldt. 

Forbundet har lagt om reglene til par finalen, og i år er det et absolutt antall par i 

km-finalen som avgjør ekstrapar i finalen. 21 par kan være nok til et ekstra par i 

NM-finalen. 

Disse 3 parene havnet på seierspallen: 



1. John Saur  -  Ragnar Davidsen, Namsos 

2. Astrid Margrethe Grønnesby  -  Knut Jonny Tuseth, Inderøy-Verdal 

3. Kristoffer Hegge  -  Jørn Arild Ringseth, Snåsa-Steinkjer. 

 

KM lag  

Heller ikke denne sesongen har det vært innledende runder. Etter et forslag som 

kom opp på kretstinget, ble lagene som spilte KM-finalen, spurt om de ville 

delta neste år og med samme lag. Nesten alle lag svarte ja. Kretsstyret bestemte 

videre at finalen skulle spilles med en innledende runde første dag som 

kvalifiserte til A- eller B-puljen. Andre dag blir gruppene atskilt. De 3 beste i 

hver pulje premieres. I A-puljen spilles det om KM-tittelen. 

Resultatene siste sesong ble slik: 

Pulje A :  1. Inderøy 1 (Thomas Herstad, Tormod Daling, Arnstein  

                     Nymoen, Ove Reidar Holmen) 

                 2. Steinkjer 2 (Ivar Stene, Olav Ukkelberg, Harald Saur, 

                      Annar Dalen) 

3. Steinkjer 3  (Svein Asp, Olav Andersen; Jørn Arild 

Ringseth, Ragnar Midjo) 

 

Pulje B :     1.  Verdal 3  (Brit Kristoffersen, Arne Kristoffersen, Jostein 

                        Kalseth, Knut Thorsen) 

2. Grong 1  (Odd Loeng, Lars Boye Løvaas, Einar Småvatn, 

Eivind Mediaa) 

3. Levanger  (Per Ole Klingen, Narve Letnes, Eivind Kandahl, 

Britt Solvang) 

 

Seriemesterskapet. 

Dette er fremdeles den mest populære turneringen blant kretsens medlemmer. 

I årets utgave deltok 18 lag. Ingen lag fra kretsen i 1. div.  I  2. div. hadde vi et 

lag med Ragnar Davidsen, Jon Saur, Kristoffer Hegge, Kristian Stangeland, 

Alexander Flakstad, Jørn Arild Ringseth som ble nr. 2 i sin avdeling. 

I 3. div deltok 8 lag fra kretsen. Et lag fra Namsos med Per Arne Flått, Espen 

Flått, Knut Storeide, Robert Alte vant sin avdeling og rykker opp til 2. div. fra 

neste sesong. 

I 4.div der det deltok 9 lag fra kretsen, var det også et lag fra Namsos som vant. 

Nemlig Magnus Staven, Olav Hojem, Per Spillum, Kjell Moen. Dette laget 

rykker opp til 3. div. 

Kretsen gratulerer begge avdelingsvinnerne. 

 

NM for klubber 

Siste sesong var det en liten økning i deltagelsen fra kretsen. 5 klubber, Inderøy, 

Namsos, Steinkjer, Verdal, Åsen/Frosta (2 lag) meldte på lag. 

Bare 2 av lagene kom til 3. runde, men da var det også slutt.  

Vi kan vel ikke være fornøyd med det. 

 

 

 



Bridgefestivalen er fremdeles attraktiv for noen av kretsens medlemmer. Nord-

Trøndelag bridgekrets hadde deltakere i alle turneringer på festivalen uten de 

helt store prestasjonene. Kristoffer Hegge ble nr 3 i junior. Ellers fikk kretsen tre 

8-plasser ved Arnstein Daling og Torgeir Daling i veteran, i Patton ved ”Den 

gylne omvei” (Arnstein Nymoen, Olav Ukkelberg, Ove Reidar Holmen, Tormod 

Daling) og i IMP ved Tormod Daling og Arnstein Nymoen. 

Den største prestasjonen sto kanskje Thomas Herstad og Anders Holmen 

Gundersen for ved at de kvalifiserte seg til parfinalen ved å bli nr 10 i monrad 

par. Dessverre klarte verken de eller våre to forhåndskvalifiserte par å hevde seg 

i parfinalen. 

 

Internasjonalt 

Kretsen er fremdeles like stolt over de dyktige juniorene fra Nord-Trøndelag 

som er uttatt i landslagstroppen. Dette gjelder Anders Holmen Gundersen, Espen 

Flått og Kristoffer Hegge. 

 

Utfordringer 

Medlemstallet eller stabilisering av dette, er nok den største utfordringen selv 

om det har vært en liten økning i dette tallet inneværende sesong. 

Rekruttering har vært nevnt tidligere i denne årsberetningen. Den vegen som 

Malm BK og også andre klubber har gått før, er nok den riktige vegen. Så får 

heller kretsen stille med hjelp, teknisk og økonomisk, når det er behov for det.  

En annen utfordring er å få de nordligste klubbene i vår langstrakte krets til å 

delta i kretsturneringene. Tidligere har KM lag vært en vinner på dette området, 

men ikke i inneværende sesong. Hva gjør vi? Er det en mulighet å flytte på 

spillestedene? 

 

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

og klubber. 

 

 

Nord-Trøndelag bridgekrets 

Ved Ragnar Midjo, leder 


