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HØYDEPUNKTER: 

 

Klubbmestere: 

Einar Nyork og Erling Galleberg 

 

Høstturneringsvinnere: 

Einar Lærum og Roar Halvorsen 

 

Vinnere av KM rekrutt: 

Finn Erik Berg og Andrè Hansen 
 
 



Årsberetning 2011 
 

Styret 

Jan Ingar Løvaas, leder 

Einar Lærum, turneringsleder 

Ellen Wang Fredriksen, sekretær 

Ole Gran, kasserer og kjøkkenansvarlig 

Vidar Sund, rekrutteringsansvarlig 

 

Odd Oulie og Anne Foon var vararepresentanter 

 

Eivind Syverstad er materialforvalter og assisterende turneringsleder med møterett 

på styremøtene 

 

I tillegg var Tor Samland og Roar Halvorsen revisorer mens Vibeke Hellner og Einar 

Nyork fortsatte enda en sesong i valgkomiteen 

 

Medlemstall 

Galleberg BK hadde i 2011 37 medlemmer fordelt på 30 standard medlemmer, 2 

juniorer og 5 kursister. Dette er en økning med 3 standardmedlemmer og 5 kursister 

sammenliknet med fjoråret. 
 

Rekruttering  

Kurset startet opp onsdag 19. oktober med 6 voksne kursister. Det skal gå over 13 

kvelder med slutt 1. februar. Vidar Sund har også denne gangen vært kursleder godt 

assistert av Einar Lærum.  

 

Terminliste 

Vårsesongen startet opp 4. januar med enkeltkveld, deretter fulgte Vinterturneringa 

mot Holmestrand BK. De 2 første kveldene på Borgen i Holmestrand og den siste på 

Kommunelokalet i Sande. Årsmøtet ble holdt tirsdag 1. februar og ble etterfulgt av en 

forkortet parturnering. Etter årsmøtetirsdagen ble det arrangert en 3-

kveldsturnering avbrutt av Sandemesterskapet som ble arrangert søndag 20. februar. 

Deretter fulgte Klubbmesterskapet over 7 kvelder og en 2 kvelders vårturnering der 

også spillere fra Pøbben, Hillestad og Nesbygda deltok. Våravslutningen ble holdt 

lørdag 4/6 på Vebergsetra hos Bent. 

 

Høstsesongen startet opp med en åpningsturnering 6. september etterfulgt av 

høstturnering over 7 kvelder avbrutt av treklubbsturneringa (Horten, Holmestrand og 

Galleberg) 11. 18. og 25. oktober, den tradisjonelle klubbkampen mot Konnerud 8. 15. 

og 22. november, og av MP-treffen tirsdag 6. desember som vi i år spilte sammen med 

Holmestrand på Borgen da Kommunelokalet var utleid. Høstsesongen ble rundet av 

med juleavslutning hos Vibeke 16. desember.  

 



Tradisjonen tro ble både våravslutninga og juleavslutninga arrangert med bespisning, 

premieutdeling for siste halvår og spilling utover kvelden.  

 

I løpet av året ble det altså arrangert 32 spillekvelder og 2 avslutninger m/spilling. I 

tillegg hadde vi som vanlig arrangementsansvar for Sandemesterskapet og hadde 

sammen med Konnerud ansvaret for Julecupen der, 4. juledag. 

 

Styremøter 

Det ble avholdt 2 styremøter i 2011. Følgende saker var oppe på møtene; 

 

 Rekrutteringsarbeid 

 Klubbkultur og medlemmenes trivsel 

 Oversikt over tidligere medlemmer og kursister 

 Vårturneringa 

 Våravslutning 

 Forberedelser til årsmøtet 

 Spørreskjema fra kretsen 

 

Kretsrepresentasjon 

Jan Ingar Løvaas og Vidar Sund representerte oss både på Kretstinget og på 

Klubbkonferansen. Einar Lærum er sekretær i kretsstyret med Ole Gran som sin 

personlige vararepresentant. 

 

Stokkemaskinen 

Driften av stokkemaskinen var bra i året som gikk. Den måtte riktignok sendes til 

Sverige for en liten service før høstsesongen, men denne gikk på garantien og vi slapp 

unna med kun frakt på snaue tusenlappen. De 3 eierklubbene leide litt færre kort i 

året som gikk mens maskinens hovedkunde Konnerud leide flere slik at maskinens 

inntekter likevel økte noe. Eierklubbene fordeler leieutgiftene seg i mellom slik at 

hver av oss betaler kr 36 pr spillekveld når vi klarer å bytte rundt effektivt. Vi endte 

opp med et marginalt overskudd på kr 347 til kortlegging mot et underskudd på kr 

1.531 i fjor. Vår eierandel i maskinen er 41,5 %, 

 

Økonomi 

Vi har lagt nok et år bak oss der vi har hatt god kontroll på økonomien. Klubben 

oppnådde et overskudd på kr 8.600 og de fleste postene viste positive avvik i forhold 

til budsjettet. Gledelig var det å konstatere at deltakelsen på våre spillekvelder økte 

i forhold til året før. Dette ga seg utslag i både økte spillekontingenter og økning i 

kiosksalget. Ole Gran hadde også dette året god kontroll over innkjøpet og sørget for 

et fint tilskudd til klubbens bærekraftige økonomi. Egenkapitalen ved årsskiftet 

hadde steget med ca 10 % til kr 88.800. Vi hadde kr 75.000 i betalingsmidler hvor av 

kr 2.400 er bundet på vår jubileumskonto. Klubbens investeringer i året som gikk 

besto i innkjøp av 2 bridgemate. Vi har nå 10 stykker noe som er tilstrekkelig til våre 

egne klubbkvelder, men vi låner de vi mangler av Konnerud når det er snakk om 

turneringer der vi har behov for flere. 



Datautvikling og hjemmeside 

Vi minner om vår nye hjemmeside som du finner på http://bridge.no/726.  

 

Den forrige hjemmesiden på SparTi (http://726.bridge.no) fungerer, men blir ikke 

lenger oppdatert mens vår første hjemmeside på n3sport er sagt opp og stenges ned 

7. februar. 

 

Forbundet har faset ut SparTi og samtlige klubber er anmodet om å bruke Ruter som 

turneringsregnskap noe som vi satte i gang med fra slutten av september. Vi fikk en 

rask gjennomgang på Klubbkonferansen og vi har lastet ned brukerdokumentasjon fra 

NBFs hjemmeside. Vi tok sjansen på å starte opp med det nye turneringsprogrammet 

på spillekvelden 27. september. Det var ingen vei tilbake når vi først skiftet siden 

bridgemate slutter å kommunisere med SparTi når det først blir tatt i bruk på Ruter. 

Som dere har opplevd på spillekveldene har det har vært mye prøving og feiling, men 

det har gått seg til. Einar Lærum gikk også på 1 dags kurs i oktober. Mulighetene i 

turneringsprogrammet er langt flere enn i SparTi. Det er bl.a. løsninger for både 

singel og Monrad. 

 

Medlemsoppdatering og annen klubbinformasjon er også flyttet til en ny plattform, 

klubb.bridge.no. Dette verktøyet inneholder også hjemmeside og det er den vi nå 

bruker. Layouten på hjemmesiden er fremdeles dårligere enn i SparTi, men dette 

regner vi med blir forbedret etter hvert. En annen ting som ikke fungerer er 

oppdatering av klubbpoeng. Inntil videre må dette sendes inn manuelt. Dette 

innebærer at oppnådde klubbpoeng ikke er oppdatert siden i sommer. 

 

Resultater 

 
Vårsesongen: 

 

Enkeltkveld:  

13 par møtte Det ble en hårfin seier til Tormod og Lars Viktor foran Anne og Jan 

Ingar. 

 

Januarturneringa:  

Odd Frydenberg – Bjørn Syvertsen vant for 4. året på rad i turneringen mellom 

deltakere fra bridgeklubbene Holmestrand og Galleberg. På 2. og 3. plass fulgte Einar 

Lærum og Eivind Syverstad, og Sverre og Gunnar Nordseth. 

 

Årsmøteturnering:   

9 par deltok. Anne Marit Borg og Ellen Wang Fredriksen vant. 

 

3-kveldsturnering:  

Sammenlagtseieren gikk til Vibeke Hellner – Ellen Wang Fredriksen, med Sverre og 

Gunnar Nordseth på 2. plass mens 3. plassen gikk til Lars Håvard og Ole Gran. 

 

http://bridge.no/726
http://726.bridge.no/


Sandemesterskapet:  

Det var Are Aarebrot – Jan Frode Karlsen som vant Sandemesterskapet. 2. plassen 

gikk til Sverre Nordseth – Thor Holm, mens den siste pall-plasseringa ble inntatt av 

Per Vincent – Olaf Ellefsen. Beste Sandepar ble Einar Lærum – Eivind Syverstad på 6. 

plass. 

 

Klubbmesterskapet:  

Einar Nyork og Erling Galleberg forsvarte fjorårstittelen og ble årets klubbmestere.  

De neste plassene gikk til Einar Lærum- Eivind Syverstad og Bent Gran- Roar 

Halvorsen. 

 

Vårturneringa:  

Sverre Nordseth og Tor Holm vant overbevisende med hele 110 poeng over par nr 2 

Erling Galleberg og Einar Nyork. Anne og Jan Ingar klarte å hale i land 3. plassen. 

 

Høstsesongen: 
 

Åpningsturneringa:  

Som i fjor tok Einar Nyork – Erling Galleberg en klar seier da høstsesongen startet 

med en enkeltkveld tirsdag 8. september. Ellen Wang Fredriksen – Jan Ingar Løvaas 

og André Hansen – Finn Erik Berg fulgte på de neste plassene. Det deltok 8 par. 

 

Høstmesterskapet:  

Einar Lærum – Roar Halvorsen tok en overlegen sammenlagtsseier foran André 

Hansen – Finn Erik Berg med Tormod Teien Weberg – Lars Viktor Larsen på 3.plass 

 

Treklubbsturnering, Holmestrand, Horten og Galleberg:  

Tore Hagen – Ulrik Nesset, Horten vant foran André Hansen – Frank Indlagen 

Galleberg/Holmestrand og Trond Rikstad – Kjell Bugge, Holmestrand på de neste 

plassene. 

 

Konnerudturneringa: 

Konnerud trakk det lengste strået igjen og skaffet seg dermed 1. napp i det nye 

vandreskjoldet. De avgjorde egentlig klubbkampen i den 1. omgangen der de vant med 

hele 365 poengs margin. Vi klarte nesten å halvere forspranget i omgang 2, men da 

den 3. omgangen ble den jevneste gikk det som det som oftest har gjort de siste 

årene. Vi får trøste oss med at vi fikk omgangsseieren med Einar Lærum – Roar 

Halvorsen i den siste omganen. Individuelt ble vårt beste par Einar og Roar på 2. 

plass, Erling Galleberg – Einar Nyork på 6. plass og Solveig Jensen – Bent Gran kapret 

det siste premieplassen med sin 8. plass. Den individuelle turneringen var jevn og det 

skilte kun 2,8 %-poeng eller 68 poeng fra 1. til siste premie. Vinnere av turneringen 

ble våre gamle kjenninger Sverre Nordseth – Thor Holm. 

 

 

 



MP-treff:  

Det var kun 2 av de 6 Gallebergparene som klarte en score over middels. Det var Lars 

Håvard Gran – Ole Gran med 1.576 (3. plass) og Vidar Sund – Øystein Hanevik som 

oppnådde 1.376. Middels var 1.350. 

 

Krets- og forbundsturneringer / Kretscup: 
 
KM-Rekrutt:  
Andrè Hansen- Finn Erik Berg 1. plass og Jan Ingar Løvaas- Ellen Wang Fredriksen 6. 

plass. 

 

KM-Veteran:  
Einar Lærum og Ole Gran ble nr 5. 

 

KM-Mix:   
Vibeke Hellner – Vidar Glenne kom på 9. plass mens Ellen Wang Fredriksen – Vidar 

Sund ble nr. 16. 

 

KM-Lag 
Etter et par års pause stilte vi med lag i KM og ble nr 8 av 10 lag. På laget spilte Einar 

Lærum, Ole og Bent Gran, Vidar Sund og Øystein Hanevik. 

 

Seriemesterskapet 4. divisjon 2011 og 2012: 
Tormod Weberg, Einar Lærum, Bent Gran, Ole Gran, Eivind Syverstad, Ellen Wang 

Fredriksen og Vidar Sund representerte oss i seriemesterskapet 2011. For å unngå 

oversitt både i Buskerud og i Vestfold ble vi flyttet til Vestfold i siste stund 

(historien forteller at det likevel ble en oversitt i Buskerud). Dessverre havna vi på 

sisteplass 

 

Vi ble også plassert i 4. divisjon i Vestfold i 2012. Det ser ikke ut til å gå bedre denne 

sesongen da vi ligger sist av 7 lag etter første spillekveld i Horten. På laget spilte 

Eivind Syverstad, Vidar Sund, Ole Gran og Einar Lærum. Siste halvdel spilles i midten 

av februar. 

 

NM-Lag 2012: 
NBF har endret gjennomføringen av mesterskapet slik at 3 lag spiller enkel serie mot 

hverandre i en felles 1. og 2. runde. Puljevinnerne avanserte til 3. runde sammen med 

et fåtall av lagene på 2. plass. Vi møtte Asker BK 2 på bortebane og tapte 23-7 og det 

gikk ikke mye bedre i hjemmekampen mot Nøtterøy BK 2 som slo oss 22-8. På laget 

spilte Tormod Teien Weberg, Ole Gran, Roar Halvorsen og Einar Lærum. 

  

Julecupen i Drammen: 
Bent Gran/ Kjell Brynjulf Andersen ble nr. 5 og Ellen Wang Fredriksen/ Jan Ingar 

Løvaas ble nr. 6. Videre ble Lars Håvard Gran/ Ole Gran nr 9, Andrè Hansen/ Tormod 

Weberg nr 10 og Einar Lærum/ Roar Halvorsen nr 12. 



Vi henviser til kretsens side på SparTi for de av dere som ønsker å se nærmere 

detaljer fra Seriemesterskapet eller andre kretsturneringer samt kretsens 

terminliste. Linken er: http://700.bridge.no/ (vår krets er 1 av 10 som ikke har 

konvertert til den nye plattformen). Dere finner også opplysninger på Sølvknekts side 

http://bridge.no/706 (dere kan også trykke dere inn via vår side). 
 

Vi oppfordrer de som deltar i turneringer ute om å informere oss om sine plasseringer 

slik at vi kan formidle disse i fremtidige beretninger. 

 

Oppnådde klubbpoeng i egne turneringer og nye titler: 

Etter overgangen fra SparTi til Ruter blir som tidligere nevnt oppnådde klubbpoeng 

ikke oppdatert. Vi forventer at NBF finner en løsning på dette så snart som mulig. 

Når løsningen er på plass vil samtlige oppnådde klubbpoeng siden starten av 

høstsesongen bli registrert på den enkelte. Vi gjør oppmerksomme på at det kun 

registreres poeng for de som betaler medlemskap til NBF enten hos oss eller i andre 

registrerte klubber.  

 

Einar Lærum oppnådde flest klubbpoeng i våre egne klubbturneringer (i tillegg til 

Januarturneringen og Vårturneringen) med 277 poeng foran Roar Halvorsen med 199 

og Erling Galleberg med 187. Hele 28 av våre medlemmer oppnådde klubbpoeng i året 

som gikk. 

 

Ved utgangen av året (men minner igjen om at høstens poeng ikke er registrerte) har 

vi fremdeles 3 medlemmer som har tittelen Sparmester. Dette er Einar Lærum, Ole 

og Bent Gran. Roar Halvorsen har tittelen Hjertermester med stjerne. Pr dags dato 

har 23 av våre medlemmer en MP-grad mens 15 fremdeles venter på å få sin første. 

 

 

For styret,  

 

Ellen og Jan Ingar 

 

 

http://700.bridge.no/
http://bridge.no/706


KONTINGENTER 2012 
 

 

 Til Forbund Til Krets Til GBK Sum 

Standard 400 60 65 525 

Gjestespillere 0 0 125 125 

Juniorer 150 20 0 170 

Kursister 150 0 0 150 

Klubbkont. 1.000    

Lisens standard 500    

Lisens junior 250    
 

 

Klubbkontingenten økes med kr 100 til kr 1.000, standard 

kontingenten økes med kr 25 til 400, junior- og K-medlems-

kontingenten økes med kr 25 til 150 mens lisensen holdes uendret 

på kr 500 (250 for juniorer). Heller ingen endring i kontingent til 

krets og egen klubb. 

 

Gjestespillere som betaler forbundskontingent i annen klubb 

betaler kr 125. 

 

Kursmedlemmer betaler kontingenten gjennom kursavgiften.  



 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I GALLEBERG BK, 

TIRSDAG 1. FEBRUAR 2011 KOMMUNELOKALET 
 

Det var møtt frem 18 medlemmer til årsmøtet. 
 

SAK 1: VALG AV DIRIGENT OG 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE 

PROTOKOLLEN. 

Jan Ingar Løvaas ble valgt til dirigent. Hilde og Odd Oulie ble valgt til å undertegne protokollen. 
 

 

SAK 2: STYRETS BERETNING 2010 

Det ble satt av noen minutter til gjennomlesning av styrets beretning. 
 

 

SAK 3: REVIDERT REGNSKAP 2010  

Regnskapet og budsjettet ble godkjent av årsmøtet. 

 
 

SAK 4: FORSLAG FRA STYRET 

Fastsettelse av medlemskontingenten 2011: 

 

Klubbkontingenten økes til 900,-, standard kontingent økes med kr 25,- til 375, junior- og K-

medlemskontingenten økes med kr 25 til 125 mens lisensen holdes uendret på kr 500 (250 for 

juniorer). Kontingent til krets holdes uendret, mens kontingent til egen klubb økes med kr 5 for 

standardmedlemmer. Gjestespillere som betaler forbundskontingent i annen klubb betaler kr 125. 

Kursmedlemmer betaler kontingenten gjennom kursavgiften. 

 

 

SAK 5: INNKOMNE FORSLAG FRA MEDLEMMENE 

Det hadde ikke kommet inn noen forslag fra medlemmene. 

 

 

SAK 6: VALG AV STYRE OG VARAREPRESENTANTER 

 

Det nye styret ser slik ut: 
 

Leder Jan Ingar Løvaas  2 år   

Kasserer Ole Gran                        1 år          

Sekretær Ellen W. Fredriksen  2 år 

Rekrutteringsansvarlig Vidar Sund  2 år   

Turneringsleder Einar Lærum  1 år   

Ass. Turneringsleder Eivind Syverstad  2 år 

 

Vara: Odd Oulie (2 år) og Anne Foon (1 år) 

 
 

SAK 7: VALG AV REVISOR OG VARAREVISOR 

 

Tor Samland og Roar Halvorsen ble valgt til henholdsvis revisor og vararevisor. 
 

 

SAK 8: VALG AV VALGKOMITÈ 
 

Einar Nyork og Vibeke Hellner 



SAK 9: VALG AV UTSENDINGER TIL KRETSTINGET 

 

Jan Ingar og Vidar ble valgt. 

 

Årsmøtet ble rundet av med en parturnering som ble vunnet av Anne Marit Borg og Ellen Wang 

Fredriksen. 
 

 

Sande, 14/2 2011 

 
 

 

Ellen Wang Fredriksen (sign) 

Sekretær 

 

 

                     __________________                       ______________________ 
                 Hilde Oulie (sign)   Odd Oulie (sign) 

 

 

 

 


