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Styremøter 
Det har blitt holdt 4 styremøter. 
 
Spillekvelder 
Der er i alt avviklet ca 40 spillekvelder i tillegg til romjulsturnering. De fleste kveldene er 
blitt spilt som barometerturnering med ferdigdublerte kort. Det har vært fra 4 til 7 bord 
på spillekveldene.  
 
Høyt aktivitetsnivå; gode resultater 
Som resultatoversikten til slutt i årsmeldingen viser, er det for tiden god deltagelse blant 
våre medlemmer i turneringer utenom klubben. Av resultater som bør nevnes spesielt 
denne sesongen er: Stig Gamlemshaug – Tor Anders Hauge, 2. plass Storefjellfestivalen, 
Tor Anders Hauge – Frode Dyrstad, 3. plass a-gruppa Storturneringen, og ikke minst Stig 
Gamlemshaug som på lag med spillere fra diverse klubber vant sin 3. divisjonsavdeling og 
dermed spiller i 2. divisjon kommende sesong. 
 
Medlemmer 
Klubben har idag 38 medlemmer, tre flere enn ved forrige årsmøte.  
 
Bridgemate/meldebokser/kortdublering 
Klubben har bridgemate og meldebokser til ca 18 bord. Ny kortdubleringsmaskin ble 
innkjøpt våren 2011, og denne har fungert fint. Kortene blir nå redublert av jentene på 



kjøkkenet under spillingen, slik at kort til neste spillekveld er klar når vi går hjem for 
kvelden. 
 
Klubbpoeng 
All registrering av klubbpoeng foregår nå gjennom Ruter. Våren 2012 ble NBFs systemer 
endelig klargjort for mottak av klubbpoeng fra Ruter, og klubbpoengene er nå normalt 
registrert på hver enkelt spiller en til to dager etter hver spillekveld. Tabellen under viser 
hvordan det nå ser ut. 
 

 
Eksempel på ”kontoutskrift”, som nå kan hentes på: 

http://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-Hordaland/Klubber/Os-BK/Medlemmer 
 
Spillelokale 
Alle klubbkveldene, med unntak av en (på Studentsenteret mot BAK) har blitt gjennomført 
i Eldresenteret. Styret er kjent med at det foreligger planer om ombygging/utviding av 
lokalet, og det blir spennende å se hvilke følger dette får for oss. Hvor langt frem i tid 
denne ombyggingen ligger er usikkert. 
 
 
 
 
 
 
 



Utnevning av æresmedlem 
 

 
 
På årsmøtet i 2011 ble Leif Juvik utnevnt til æresmedlem i Os bridgeklubb. Leif har vært 
et aktivt og engasjert medlem av klubben i nærmere 30 år. Vi har hatt mange medlemmer 
som har deltatt i klubbens drift i årenes løp, men Leif har utmerket seg på mange områder. 
Han har vært den første til å bringe ny teknologi inn i klubben. Bridgemate og programmet 
Ruter tok Os bridgeklubb tidlig i bruk. Kortdubleringsmaskin kom også på plass i fjor 
takket være Leif sin innsats. Leif har videre utviklet og oppdaterer jevnlig klubbens 
hjemmeside både med tanke på resultatoversikt etter klubbkvelder og annen informasjon 
som er nyttig for medlemmene. De siste årene har Leif og vært aktiv i arbeidet med å 
rekruttere nye medlemmer til klubben. I tilegg til å være en dyktig bridgespiller er Leif et 
flott medmenneske og forbilde vi er stolte av å ha som medlem i Os bridgeklubb.   
 
Registrering i Frivillighetsregisteret – Deltakelse i “Grasrotandelen” 
 
Årsmøtet 2010 besluttet å registrere klubben i Frivillighetsregisteret.  
 
Tabellen neste side viser klubbens opptjening gjennom “Grasrotandelen” fra vi kom med 
frem til og med april 2012. Pr. 30. april 2012 er samlet beløp siden oppstart kr. 14 018,40 
 



 
 
Kursvirksomhet 
Nybegynnerkurs ble forsøkt arrangert med oppstart januar 2012, men for liten deltagelse 
gjorde at kurset ble avlyst. Noen kvelder med kurs for viderekomne har vi hatt på 
vårparten. Ting som har blitt tatt opp her er bl.a overføringer, negative doblinger ect. 
 Mandag 23. april hadde vi i forbindelse med klubbkampen mot BAK foredrag av 
Sven-Olai Høyland med tittel “Korleis bli ein betre bridgespelar”. Her var mye å lære for 
de fleste. 
 I tillegg deltok Thea Hauge på juniorleiren i forkant av bridgefestivalen sommeren 
2011, der det blir litt kursing i tillegg til spilling og andre aktiviteter. 
 

 
Sven-Olai Høyland holdt et inspirerende foredrag i Eldresenteret  

mandag 23. april. 
 
Simultanturneringer 
Den store nyheten på turneringsfronten denne sesongen var at NBF startet opp forsøk 
med simultanturneringer. Våren 2012 ble det gjennomført tre turneringer, og Os var med 



den første kvelden; 27. februar. Totalt deltok 138 par denne kvelden, og det ble nesten 
Osseier, da Stein Ole Moberg – Stig Gamlemshaug ble nummer to, kun 7 poeng fra seieren. 
 Fra og med kommende høst er det planlagt jevnlige simultanturneringer. 
 
Klubbmesterskap par 
Klubbmesterskapet for par ble spilt over fire mandager i november. Vinner ble Frode 
Dyrstad – Tor Anders Hauge med Kåre Kristiansen Unni Skreslett på andreplass. 
Tredjeplassen gikk til Dag Christensen – Leif Juvik.  
 
MP-treff, facit-turnering på landsbasis  
MP-treffen 2011 ble spilt mandag 5. desember med totalt 389 par. De beste fra Os ble 
Thea og Bjørn Hauge på 11. plass, Olav Monstad – Anne Merete Heggland på 20. plass og 
Frode Dyrstad – Leif Fagerli på 43. plass. 
 
Os BK Nyttårsturnering (30. desember, Os Eldresenter, 35 par) 
Nyttårsturneringa vår ble spilt fredag 30. desember. 33 par fra 11 forskjellige klubber 
deltok, og suverene vinnere ble Jan Kristen Lutro – Trond Are Nitter, 
Øystese/Rubbestadneset. Nummer to ble Roger Træet – Tore Bårdsen, Stord, og 
tredjeplassen gikk til Tore Kvarven – Jørn Thunestvedt, Rubbestadneset/Bergen 
Akademiske BK. 
 

 
33 par deltok under årets utgave av Nyttårsturneringa. Leif Gunnar Kleppevik  

(i høyre bildekant) ledet som vanlig turneringa med stø hånd. 
 



 
Henry Watle (med ryggen til) og Ole Årland diskuterer og registrerer på 

bridgematen under Nyttårsturneringa. 
 
Ragn-Sells Internasjonale Storturnering ((21) 22.-23. januar  
Ragn-Sells Internasjonale Storturnering ble spilt på Bergen Airport Hotel helga 22. – 23. 
januar. Os BK var godt representert i a-gruppa, og Tor Anders Hauge – Frode Dyrstad 
oppnådde en glimrende tredjeplass. i det 59 par store feltet. Bjarte Midttveit – Reidar 
Dale ble nr. 20.  
 

 
Tor Anders og Frode vant mye denne sesongen. Her fotografert  

etter at 3. plassen i årets Storturnering var sikret. 



 
KM par 10. – 11. mars 2012, Mjølkeråen skole (15 par) 
KM par ble spilt helga 10. – 11. mars. Beste ospar her ble Leif Juvik – Kåre Kristiansen på 
sjetteplass. 
 
NM klubber:   
NM klubber (lag) startet opp i oktober 2011 og har pågått gjennom hele vinteren. Finalen 
spilles i Namsos i slutten av mai. Os stilte med 4 lag, men ingen av lagene nådde 3. runde 
denne gang (1. + 2. runde er nå slått sammen slik at tre lag spiller serie og vinneren er 
direkte kvalifisert for tredje runde). 
 
Pokalkamp mot Bergen Akademiske BK 
Pokalkampen mot BAK ble spilt over to mandagskvelder i april. Med Ruter kan vi nå spille 
denne med bridgemate og utregning runde for runde. Vi får dermed oppdaterte resultater 
både individulet og mellom klubbene etter hver runde. BAK var klart beste denne gangen og 
vant begge kveldene. Stillingen etter 4 år er dermed 3-1 til BAK. 
 
Ruter 7 Open , 12. – 13. mai 2012 
2012-utgaven av Ruter 7 Open ble spilt på Christianholm festning i Kristiansand helga 12. – 
13. mai. Turneringen, som på kort tid har utviklet seg til å bli en av landets største 
turneringer, samlet hele 110 par denne gangen. Flere osinger hadde også tatt turen, og 
best av våre ble Frode Dyrstad og Tor Anders Hauge med en fin 9. plass i 
søndagsturneringen (50 par deltok i denne). Noen bilder fra Kristiansand under. 
 

 
Frode og Tor Anders 



 
 

 
Fra salen lørdagen – 220 deltagere denne gangen. 

 
 

 
Lokaloppgjør under søndagsturneringen. Elisabeth og Åse mot Leif og  

Inger Marie Borgenvik (fra Nærbø). Inger Marie delvis skjult.  
 
 



Servering 
Kiosken har vært i drift hele sesongen med servering av vafler, kaffi, brus etc.. Styret 
mener at ordningen bør fortsette kommende sesong. Vi takker aller jentene i kiosken for 
godt utført arbeid. 
 
Økonomi 
Årets regnskap viser et overskudd på kr. 2851,- en forbedring på ca 6000 kroner i forhold 
til forrige regnskapsår (underskudd på 3303 kroner). Årsakene til forbedringen er bl. 
annet økte inntekter fra kveldskontigenten, bedre kiosksalg og vesentlig høyere inntekter 
fra ”Grasrotandelen”.  
 
Spilleavgift 
 
Vi har hatt kr. 50.- (25.-) i spilleavgift denne sesongen. På bridgetinget juni 2012 er det 
mulig det blir gjort omfattende omlegging av kontigenter (bl. a. serviceavgift til NBF for 
deltakelse på vanlige klubbkvelder). Omleggingen vil uansett ikke tre i kraft før 1. januar 
2013, så styret foreslår å fortsette med samme spilleavgift også kommende sesong, men 
med et tillegg på kroner 10.- (5.-) de kveldene vi spiller simultanturneringer. 

 
Resultater 
Mai-bridge 2011, 2. juni 2011, Rubbestadneset (36 par) 
2. Stig Gamlemshaug – Raymond Nesbø, Os/Stord 
5. Tor Anders Hauge – Joleiv Midttveit 
 
Ruter 7 Open 2011, 3. juni 2011, Christiansholm festning, Kristiansand (53 par) 
22. Tor Anders Hauge – Frode Dyrstad 
 
Storefjellfestivalen 2011, 11. – 13. juni 2011, Storefjell Resort Hotel (63 par) 
2. Tor Anders Hauge – Stig Gamlemshaug 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bridgefestivalen 
 
NM Mix par 29. – 30. juli 2011, Lillehammer (229 par) 
179. Thea Hauge – Bjørn Hauge 
 
NM Mix lag 31. juli 2011, Lillehammer (80 lag) 
69. Kompaniet øst/vest: Unni Skreslett, Eldar Sletsjø, Kari Bakke, Alf Dalland, Os/div 
klubber 
 



Patton lag, 2. august 2011, Lillehammer (56 lag) 
48. Os: Thea Hauge, Bjørn Hauge, Tor Anders Hauge, Joleiv Midttveit 
 
IMP across the field, 4. august 2011, Lillehammer (92 par) 
28. Tor Anders Hauge – Joleiv Midttveit 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Fredrikstad og Sarpsborg Storturnering 2011 (FOSS) 3. september 2011 (58 par) 
9. Stig Gamlemshaug – Erik Sælesminde, Os/Kverneland 
 
Fredrikstad og Sarpsborg Storturnering 2011 (FOSS) 4. september 2011 (60 par) 
9. Stig Gamlemshaug – Erik Sælesminde, Os/Kverneland 
 
Åsane BK romjulsturnering, 27. desember 2011, Åsatun (26 par) 
11. Stig Gamlemshaug – Joleiv Midttveit 
18. Jørn Rekkum – Dag Christensen 
 
Os BK Nyttårsturnering 30. desember 2011, Os Eldresenter (33 par) 
10. Joleiv Midttveit – Bjarte Midttveit 
16. Kåre Perry Solibakke – Leif Fagerli 
 
Ragn-Sells internasjonale storturnering 21- 22. januar 2012 Clarion Hotel A-gruppa (59 
par) 
3. Tor Anders Hauge – Frode Dyrstad 
20. Reidar Dale - Bjarte Midttveit 
26. Margot Alfheim – Krista Tharaldsen 
49. Thea Hauge – Bjørn Hauge 
 
Seriemesterskapet 2011/2012 – 3. divisjon avdeling G 
1. Stig Gamlemshaug/Roger Træet/Finn Fyllingslid/Frode Tveito/, Os/diverse klubber 
 
KM par 2012, 10. – 11. mars, Marikollen skole (15 par) 
6. Leif Juvik – Kåre Kristiansen 
11. Tor Anders Hauge – Frode Dyrstad 
 
Olrudpåsken 2012 1. april, Rica Hotel Hamar, åpen pulje (42 par) 
29. Laila Årland – Ole Årland 
 
NBFs organisasjonsdager 21-22. april, Gardermoen, Lynbridge (36 par) 
10. Leif Juvik – Steinar Kyrkjebø, Os/Åsane 



 
Maibridge 2012, 1. mai Rubbestadneset (36 par) 
8. Tor Anders Hauge – Frode Dyrstad 
 
Ruter 7 Open, 2012, 12. mai Christiansholm festning Kristiansand (110 par) 
47. Leif Juvik – Kjetil Helgesen, Os/Kvernevik 
52. Tor Anders Hauge – Frode Dyrstad 
69. Åse Bauge – Ida Wennevold, Os/Topbridge BC 
97. Elisabeth Østrem – Martin Reinertsen, Os/Farsund 
 
Ruter 7 Open, 2012, søndagsturneringa, 13. mai Christiansholm festning Kristiansand (50 
par) 
9. Frode Dyrstad – Tor Anders Hauge 
31. Åse Bauge – Elisabeth Østrem 
33. Leif Juvik – Inger Marie Borgenvik, Os/Nærbø 


