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Kretsstyrets beretnins for 2020

Styrer og utvalg
I2020 har NBF Midt-Trøndelag hatt følgende sammensetning i kretsstyret og de forskjellige utvalg
og komiteer:

ret:
Leder Per Heide BK Munken
Nestleder Biørn Kvello BK Munken
Kasserer lnser Hiellemarken Heimdal BK
Styremedlem Ole Jonnv Tøsse Heimdal BK
Styremedlem Atle Aas Ytterens Nettbuss Midt-Noree BK
Varamedlem Marianne Houbiers BK Ruterknekt
Varamedlem Kav Strand Heimdal BK

Kom

v

Heimdal BK
Hans Arne Forseth Heimdal BK

tvals lbr kortdublerins:
Leder Inser Hiellemarken He mdal BK
Medlem Hans Arne Forseth He mdal BK
ekrutterin ufua tbr iuniorb
Leder Per Heide BK Munken
Medlem Ole Jonnv Tøsse Heimdal BK
Medlem Kristin Insebors Osen Heimdal BK

ite for Stiørd lal:
Leder Hiørleif Brenne Stiørdal BK
Medlem Ove Bruvoll Stiørdal BK
Medlem Kristen Insar Garberg Selbu BK

lbr Ilridsehur let:
Leder Kiell Ove Helmersen Heimdal BK
Styremedlem Biørn Kvello BK Munken
Medlem Svein Tømmerdal
Varamedlem Ola Oddvar Øven Heimdal BK

Forretningsfører Inser Hiellemarken Heimdal BK
alskomit6:
Leder Ralph Buchmann Trondhiems BK
Medlem Ellen Wøhni BK Ruterknekt
Varamedlem Kyrre Tangen BK Munken

Revisorer:
Revisor Anne Grete Hofnes Mostadmark BK
Vara Anne Grete Enoksen BK Ruterknekt
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NBF MT og koronapandemien
Da Regferingen innførte restriksjoner og mer eller mindre stengte ned Norge 12. mars, ble det også
satt bom for bridgespilling på forbunds-, krets- og klubbnivå. Etter at smittenivået ble redusert i løpet
av våren, tillot myndighetene aktiviteter som bridgespilling, og det ble gienåpnet for spilling i
klubber og kretser fra7. mai på grunnlag av retningslinjer for smittevern fastsatt av NBF.

I løpet av høsten økte smittenivået igjen. I begynnelsen av november anbefalte myndighetene hver
enkelt av oss for en liten periode å holde oss hjemme og begrense antall sosiale kontakter sterkt. På
grunnlag av dette anbefalte NBF klubbene å ta en pause i spillingen på minimum 2-3 uker for å ta del
i den nasjonale dugnaden. Anbefalingene fra myndighetene ble forlenget i slutten av november. I
praksis medførte dette at all «live» bridgespilling på krets- og klubbnivå ble stoppet fra begynnelsen
av november og ut året.

Konsekvenser av koronatiltakene for kretsens turneringsvirksomhet kommenteres i forbindelse med
gjennomgangen av hver enkelt tumering.

I den grad «live» bridgespilling har vært vanskelig, har spilling på nettet fremstått som et alternativ. I
starten etter nedstengingen skjedde dette på plattformen Bridge Base Online (BBO). Utover høsten
ble RealBridge tatt i bruk i stadig større grad. Her opptrer spillerne på video, og man kan snakke med
hverandre på vanlig måte. Dette ligner i stor grad spilling «live», og plattformen inntok raskt en
dominerende posisjon når det gjelder spilling på nettet.

Kretsstyret
Det ble innkalt til styremøte 17. mars. Dette ble utsatt på ubestemt tid pga. koronasituasjonen. En
viktig del av møtet var å forberede klubbsamling, som var terminfestettll22. april. Klubbsamlingen
ble avlyst, men dokumentene ble lagt ut på kretsens hjemmesider.

Det utsatte styremøtet ble avholdt 27. august. Dette ble det eneste møtet i kretsstyret i 202A. Senere
beslutninger om å utsette terminfestede kamper i kretsserien i november og desember ble fattet på
grunnlag av e-postveksling mellom styremedlefitmene.

Medlemmer:
Ved starten av 2021hadde kretsen 395 medlemmer (4t6 ved starten av 2020), fordelt som følger:
361 (38 1) standardmedlemmer
26 (24) j unior-medlemmer
8 (11) i-medlemmer
33 (33) av medlemmene har lisens.

Det er en liten nedgang i medlemstallet siden forrige arsskifte. Dette kan ha sammenheng med
redusert aktivitet pga. pandemien. Antall juniormedlenlmer viser en liten økning.
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Rekruttering
Rekrutteringsarbeidet har vært konsentrert om juniorsatsingen. Konstituerende årsmøte i Trondheim
ungdomsbridgeklubb ble avholdt I 1. februar, og bekreftelse på at klubben var tatt opp i NBF, kom i
e-post fra generalsekretær Allan Livgård 21. mars.

Aktiviteten i ungdomsbridgeklubben naturlig nok også vært preget av koronasituasjonen. I perioder
der det har vært tillatt, har det væfi arrangert spilling og aktiviteter, bl.a. to vellykkede sommerleirer
for ungdom på Austrått. Det har også vært arrangert spilling på nettet. Imidlertid har det vært
vanskelig å rekruttere potensielle nye spillere i og med at man har vært avskaret fra kontakt med
skolene. Det har også vist seg vanskelig å ffi de eksisterende medlenrmene med på spilling på nettet,
for mange synes det sosiale ved å møtes og spille å veie tungt.

En stor takk til Kristin Linnigard for godt arbeid med å organisere aktiviteter og skaffe økonomisk
støtte. Imidlertid er det behov for flere voksne støttespillere for å holde aktiviteten i ungdoms-
bridgeklubben i gang for at det ikke skal bli for stoie byrder på noen ffi. Medlemmer i bridgekretsen
oppfordres om å melde seg som frivillige

Kortsorteringen
Det dubleres kort til kretsens turneringer, de klubbene som spiller fast på huset og andre bestillinger
som kommer inn. Utstyret fungerer tilfredsstillende. Driftsinntektene gikk ned med kr 6225,37
(20,3 %) i 2020 sammenlignet med 2019. Driftskostnadene økte med k§ 4614,25 (26,2 %). Dette har
sammenheng med at redusefi aktivitet pga. koronasituasjonen samt økte kostnader pga. krav om
fulldublering av kort ut fra smittevernhensyn.. Kortsorteringen hadde pr 31.12.2020kr 168-789,40
(165.462,54) på bok. 12019 ble det et overskudd på kr 2326,86. (13.182,23). Takk til Hans Arne
Forseth for jobben han giør. Den gjøres nøyaktig og til tid.

KRETSENS TURNERINGER

+**z
Øq

KM par
KM lag (17 1 18, 181 19, 19120)
KM mix lag
Åpent TM mix par
4 divisjon (17 118, 18/19, 19120)

2018
24 par
17 lag
10 lag
32 par
6lag

2019
27 par
18 lag
15 lag
28 par
8 lag

2020
20 par
18lag
10 lag
22 par
8 lag

KM-par m,&lM-kvalifi sering.
20 par deltok i årets kvalifisering(21i2019), som ble ar,'viklet lørdag 29. august.
Følgende to par kvalifiserte seg for deltakelse i NM-par 202A, som gikk i Flekkefiord
18.-20. september:

1. Ingmund Bjørkan - John Kristen Våge, Studentenes BK
2. Villiam Ovesen - Bård Kåre Græsli, Heimdal BK / Studentenes BK

Premieringen dekket startkontingent for dem som kvalifiserte seg. Annen premiering var kontanter til
beste mixpar, juniorpar, veteranpar, damepar og begynnerpar forutsatt at det deltok minst to par i den
enkelte kategori.
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KM-lag 2019120: Turneringen rakk å bli ferdigspilt før nedstengingen.
A-pulja: Årets kretsmestere for lag ble:
Studentenes BK 2 Lunna: Johansen - trlått - Lunna - Grude - Grøtheim - Tøndel -
9",.ASETTCl

B-pulja:
Heimdal BK 3 Forseth: Forseth - Røberg - Brenne - Lund - Guttormsen - Sæther -
Erøland - Berg - Larsson - Stoen

C-pulja:
BK Munken 2 Helde: Helde - Brøtan - Knudsen - Larsen - Tangen

KM-mix lag2020: Ti lag deltok. En av fire spillekvelder rakk å bli awikletfør nedstengingen,
de tre øvrige ble spilt i september.
Vinnere: Haltl Her skal ingen passera: Forseth - Guttormsen - Skjetne - Nøst

Åpent TM-mix 202A2 22 par deltok i tumeringen, som ble awiklet 29. februar.
Vlnnere: Hilde Aas Nøst - Sverre Johan Aal, Studentenes BK

Lagturnering på BBO: Kretsen inviterte til lagturnering på BBO med påmeldingsfrist 4. mai og frist
for fullfiøring innen 15. juni. Åue lag deltok.
Vinnere: Heimdal BK, Livgård - Aa - Grøtheim - Tundal

Sommerbridge 2020: I perioden 5. mai - 15. juni ble turneringen spilt på BBO. FraT .juli og frem
t1L25. august ble det spilt live.
Sammenlagtvinner ble Villiam Ovesen.

NM junior par: Kretsen arangerte i samarbeid med Trondheim ungdomsbridgeklubb NM i
Bridgehusert3.4. oktober. Suverene vinnere ble Christian Bakke * Marius Dalemark Austad,
Kun 0,2 poeng skilte mellom andre- og delt tredjeplass. Markus Lund, Heimdal BK kom på
andreplass og Joakim Sæther, Melhus BK kom på tredje.

ØKONOMI
Kretsens økonomi er fortsatt solid. I 2020 ble det et overskudd på kr 34 159,87 (14 704,68 i 2019).
Utbetalt MVA-kompensasjon i2020 var på kr l8 272,69 (kr 19 046,49,- i2019). Totalt mottok
kretsen (fordeles mellom krets, kort og hus) kr 30 283,-,- (kr 32 412,- i2Al». Kretsen hadde pr
31.12.2020 l<r 296 655,08 på bok (259 587 ,21 i 2019). Kretsens hovedinntektskilde er turneringer og
det blir derfor viktig å opprettholde og forhåpentligvis øke deltakelsen i de forskjellige turneringene
kretsen iurangerer.

Økonomien for Bridgehuset er ikke fullt så god. Takket være påpasselighet og god innsats fra
forretningsfører Inger Hjellemarken ble det søkt om koronastøtte i to omganger, og det ble innvilget
støfre på totalt kr 50 305,-. Dette gjorde at driftsinntektene kom opp ikr 172 644,59, omtrent det .
sarnme som i 2019 på tross av kraftig redusert aktivitet pga. korona. Imidlertid økte driftskostnadene
med nesten kr 76 500,-. Av dette utgjorde riktig nok oppgradering og vedlikehold (til dels
regnskapsført tiltak fra 2018 og 2019) av lokalene noe over kr 47 000,-, men også andre utgiftsposter
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Nlidt-Trøndelag krets

viste økning på tross av redusert aktivitet i huset. Totalt fikk Bridgehuset et underskudd på kr
62 048,09. Ved årsskiftet hadde huset kr 17 774,38 i banken og kr 7000,- i kortsiktige fordringer.

Det bør være håp om å kunne få driften av huset i balanse fra2022. frem til da vil det være
nødvendig at kretsen bidrar med støtte til Bridgehuset.

Av hensyn til økonomien hadde vært en fordel om flest mulig av klubbene i kretsen kunne legge sin
spilleaktivitet til Bridgehuset. Medlemmer i kretsen oppfordres også om å benytte leie Bridgehuset til
private arrangementer som konfirmasjoner og barndåper.

Trondheim. I 1.04.2021

T o ø BSø,ør." lLv et-eo ^.

Bjørn Kvello
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Per Heide
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