
Arrangement av NM-finalen  for klubber 2016 

 

Forberedelser og søkeprosess 

Vi bestemte oss allerede i april 2014 for å søke arrangementet som en del av 

markeringen av 75-års jubileet vårt. Vi hadde kontakt med NBF, fikk positive 

signaler og en formell søknad ble sendt i februar 2015. 28.april  hadde vi et 

utvidet styremøte der vi nedsatte en sponsorkomite bestående av Sjur Gran, 

Knut Ivar Løken, Willy Wahl  og Eva Beckstrøm, pluss Per B Sundseth fra 

styret for å få satt i gang den prosessen tidlig. Vi valgte å la styret være 

hovedkomite. 

Samtidig ble Quality Hotell Klubben valgt som spillested. Tor Walle og Jan Th. 

Thoresen fikk ansvar for kontakt med hotellet, og Knut Kjærnsrød fikk ansvar 

for å kontakte nøkkelpersoner. Magnar Langemyr fikk hovedansvar for 

økonomien. 

Hotellet 

Vi tok tidlig kontakt med to hoteller, Klubben og Oseberg, og valgte i løpet av 

kort tid det førstnevnte som hadde det klart beste tilbudet. Samarbeidet med  

Quality Klubben har hele tiden vært utmerket, og de har vist stor grad av 

fleksibilitet og imøtekommenhet. Hotellstreiken skapte en periode stor 

usikkerhet, men det løste seg heldigvis uka før mesterskapet. Vi hadde for øvrig 

sikret oss Havna hotell på Tjøme som back up. Prisene på rom og dagpakke var 

meget fordelaktige. 780 for enkeltrom, 980 for et dobbeltrom m/frokost. 

Dagpakken kostet kr 165 og inneholdt kaffe,te,frukt, kaker og faktisk til og med 

softis. Vi disponerte inntil fem rom med enda mer fordelaktig pris der tre ble 

benyttet til teknisk personale ( bulletinredaktør, turn.leder og BBO-operatør ), 

og ett rom brukte vi til staben som avslapping og en overnatting. 

Vi disponerte to konferanserom i 2. etasje til åpent og lukket rom og med 

sekretariat innenfor åpent rom. Et mindre grupperom i 2. etasje ble brukt til 

Vugraph. Ved innsjekking hadde vi en stand i vestibylen, bemannet av vår 

klubbs personale. Denne standen ble flyttet opp i 2. etasje under spillingen 

 

 



Laget 

Uttaksprosessen foregikk ved at aktuelle par meldte sin interesse til styret og la 

ved en CV. Fire par tok utfordringen, og etter avviklingen av SM 3. divisjon i 

februar tok styret ( minus de inhabile) ut følgende lag: 

Christer og Tore Heitun 

Arvid Lorentzen – Tor Walle 

Per Bryde Sundseth – Knut Kjærnsrød 

Det ble arrangert to treningssesjoner på hytta til Per B, mest for å trene med  

skjermer. Vi fikk hjelp av to par fra Sandefjord for å få de to bordene som trengs 

for lagkamp ( ett 26.5 og ett 29.5) 

Det sportslige resultatet ble vel ikke så godt som vi håpet, men vi endte i hvert 

fall ikke sist ( nr 7 av 8 lag). Vi var helt oppe på 5.plass vel halvveis, men 

kollapset litt på slutten. Vi spilte mange jevne kamper og tapte heller ikke mye 

mot norgesmesterne.  

Personell 

Klubbens medlemmer støttet helhjertet opp om arrangementet, og i alt var ca 20 

personer engasjert i det praktiske arbeidet under mesterskapsdagene. Torunn 

Sjølshagen skjøttet jobben som personalleder på en utmerket måte og hadde 

laget arbeidslister. Elisabeth Groseth hadde på eget initiativ sydd flotte forklær 

til funksjonærene.  Arbeidet besto hovedsakelig i å bemanne info-desken, 

assistere i spillelokalet, samt diverse rydding osv. 

Arrangementsmessig gjennomføring 

Mesterskapet startet torsdag 2. juni med kapteinsmøte i sekretariatet kl 16, der 

det ble gitt en del praktisk info til lagkapteinene. Kl 16.15 var det klart for 

offisiell åpning ved Nøtterøys ordfører Roar Jonstang og leder i Nøtterøy Bk 

Knut Kjærnsrød. Åpningen foregikk i åpent rom. Spillingen startet kl 16.30, og 

det ble spilt en kamp med 2x14 spill. Fredag og lørdag ble det spilt  21/2 kamp 

hver dag med start kl 09.00 og avslutning 20.15. Avslutningskampen ble spilt 

søndag fra 09.00 – 13.05, og det hele ble avsluttet med lunsj m/premieutdeling 

kl 13.30. Etterpå gjorde medlemmene  en god jobb med rask og effektiv 

opprydding. Etter vår egen oppfatning og i følge tilbakemeldinger fra deltakerne 

var gjennomføringen vellykket. 



Teknisk gjennonføring 

Vi har fått produsert nye kort for anledningen, og Magne Indreiten sto for 

kortgivingen. Sigmund Bakke var turneringsleder, Geir Harnes var engasjert 

som BBO-operatør og ble assistert av Magnar Langemyr, Han J. Låhne , Jan Th. 

Thoresen og Vegar Næss De klarte oppgaven utmerket til tross for at det var 

debuten. Canon stilte kopimaskin m/papir til rådighet, og den ble hovedsakelig 

brukt til å produsere bulletiner. Mange av medlemmene deltok som hjelpere 

både i spillelokalene og ved desken. Torunn Sjølshagen var leder og hadde 

utarbeidet ryddige arbeidslister. Dette fungerte bra, selv om turneringsleder 

kanskje kunne ha gitt noe tydeligere beskjed om arbeidsoppgavene. 

Bulletiner 

Bulletinredaktør var Espen Ringdal Andersen fra Sandefjord. Vi produserte en 

velkomstbulletin som var ferdig noen dager før mesterskapet og ble lagt ut på 

hjemmesiden nmlag.com , sendt på mail til deltakerne og trykt på papir, både i 

A4 og A5 format. A5-utgaven ble lagt i velkomstposen som hver deltaker fikk 

ved innsjekk. 

Det ble laget en bulletin både fredag, lørdag og søndag morgen, samt en 

avslutningsbulletin som var klar et par dager etter mesterskapet. I tillegg til 

Espen gjorde Elisabeth Groseth og Vegar Næss en formidabel jobb med layout, 

kopiering og produksjon av stoff utenom selve bridgereportasjene. Nils Otto 

Eliassen var ansvarlig for å legge inn bulletinene på hjemmesiden. Ole Johan 

Aas og Vegar Næss sto for mesteparten av bildematerialet. Blant bidragsyterne 

er det på sin plass å nevne Geo Tislevoll som fra sin utkikkspost i Auckland, 

New Zealand skrev ” Lagfinalen sett fra langt hold”. Han vant for øvrig også 

presseprisen 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden nmlag.com er NBF`s side og stilles til disposisjon for NM-

arrangøren. Nils Otto Eliassen var hovedansvarlig for oppdatering av siden der 

vi foruten nyhetsstoff om arrangementet la inn info om lagene, CV,  systemkort 

osv. 

 

Mediedekning 



Vi må kunne slå fast at medias interesse for å dekke begivenheten var heller 

laber. Tønsbergs Blad var ikke interessert verken i forhånds- eller 

etterhåndsomtale, men vi fikk en helsides annonse til svært gunstig pris , torsdag 

2. juni på mesterskapets første dag. Vi fikk med 8 annonsører der,  med et 

brukbart overskudd.  Lokalavisen Øyene var heller ikke interessert – skuffende 

av lokalpressen.Tor Walle og Knut Kjærnsrød var onsdag 1.juni på direkten i 

Østlandssendingen på radio. Etter mesterskapet har det blitt gitt omtale og 

referert spill i bridgespaltene i Dagbladet og Aftenposten. 

 

Premiering 

Premieringen består av medaljer til de tre beste, betalt av NBF. I tillegg hadde vi 

kjøpt gavepakninger  fra Færder mikrobryggeri, fikse trekasser med fire øl i 

hver. Alle medaljevinnerne fikk dette. 

 

NBF`s rolle 

Som nevnt stilte forbundet med medaljer til pallplassene. De sto også for bord 

og skjermer som Per B. Sundseth hentet i Oslo. Hjemmesiden ble stilt til vår 

disposisjon, og Nils Otto Eliassen hadde ansvaret for den, på NBF`s regning. 

President Jostein Sørvoll møtte opp på avslutningslunsjen på søndag og delte ut 

medaljene. 

Matriell 

Vi har supplert beholdningen vår med meldebokser og BridgeMate til 5 bord, en 

ny PC er innkjøpt, og vi har fått laget 4000 nye kort med NM-logo. En del av 

disse er solgt til medlemmene ( antall føres inn senere ) Vi har også skaffet 

hardplastmapper til en verdi av kr 9000.   

Vi fikk laget hvite T-skjorter med Nøtterøy-logo. Alle Nøtterøy-spillerne samt 

alle funksjonærene fikk hver sin skjorte, og vi selger også denne til medlemmer. 

 

 

Økonomi 



Vi oppnevnte tidlig en sponsorkomite  som gjorde en utmerket jobb, der vi 

spesielt vil trekke fra Sjur Gran som gjennom sine kontakter sikret oss 

betydelige midler. De største bidragene kom fra Meny, Offason( kortprodusent ) 

og Sparebank1. Vårt totale budsjett var i utgangspunktet ca kr 

155 000.Inntekssiden stemte veldig bra med budsjettet, men vi klarte å redusere 

noen av de prosjekterte utgiftene slik at vi til slutt fikk et overskudd på ca kr 

32 000.  Prosjektkontoen avsluttes og pengene overføres vår sparekonto. 

Innkjøpt utstyr som kort, meldebokser og bridgemater vil naturligvis ha positiv 

økonomisk langtidseffekt for klubben. 

 

 


