Årsberetning
for

Bridgeklubben Tempo
Styret i BK Tempo har i 2009 hatt følgende sammensetning:
Formann: Bjørn Hesthagen
Viseformann: Odd Roger Nielsen
Sekretær: Arne Nielsen
Kasserer: Katharina Bakkejord
Varamann: Trond Kildal
Materialforvaltere:
Stein Baardsen
Didrik Ueland
Revisor: Bengt Jigarp
Valgkomité:
Roald Amundsen
Jytte Skolleborg
Cato Saksgård
Styret har i perioden hatt 5 styremøter og mange uformelle kontakter, både telefonisk og
personlig.
Medlemstallet i klubben er stabilt og er for tiden på 56 hvorav 2 er juniormedlemmer.
Medlemskontingenten kr. 385 har gått til NBF med kr. 325 og til kretsen med kr. 60, klubben
har dermed ikke krevd medlemskontingent av medlemmene.
BK Tempo har i året som har gått utvidet antall spillekvelder med å ta i bruk helgedagene 2.
påske- og pinsedag samt å arrangere spillekvelder i juli. Vi har dermed maktet å arrangere 52
spillekvelder som med unntak av 3 har vært arrangert på Borgfoss. Spillekveldene har vært
godt besøkt med et gjennomsnitt på 15,9 par pr spillekveld mot 15 par foregående år.
Klubbens økonomi er god med stabile inntekter. Til tross for betydelig utgifter til kurser,
representasjon, investeringer og premier er resultatet for 2009 godt på plussiden.
BK Tempo ble meldt inn i Brønnøysund registrenes Frivillighetsregister den 30.1.2009 for
bl.a. å kunne nyte godt av Grasrotandelen som Norsk Tipping tilbød foreninger og lag. Dette
har gitt BK Tempo en inntekt på vel 15 000 kroner.

Resultater:





Ann Kariin Kildal og Hilde Brække deltok sammen med Mai Liss Lian og Jette
Livgård i seriemesterskapet for lag damer og ble nr. 1 i sin pulje.
I NM for lag deltok Odd Roger Nielsen, Didrik Ueland, Trond Kildal og Erik Solberg.
I åpningsturneringen under Bridgefestivalen på Lillehammer ble Odd Roger Nielsen
og Nils Halvard Bråten fra Nesbyen nr. 11 av 114.
I KM deltar BK Tempo med 2 lag. Når det er to serierunder igjen er stillingen slik:
o I Avd. A er Tempo 1 på 5 plass










o I Avd. B er Tempo 2 på 4 plass
Didrik Ueland og Odd Roger Nielsen ble nr. 2 på Nesodden Bridgeklubbs
Kløver/ruterturnering.
Henrik Livgård og Erik Solberg ble nr. 2 på Ørje Bridgeklubbs juleturnering.
På grunn av at styret ønsket å etablere et samarbeid med Idd Bridgeklubb om
Haldenmesterskapet ble dette ikke arrangert i 2009. BK Tempo vil arrangere
Haldenmesterskapet i mars i år.
Det ble i stedet arrangert 2 klubbmesterskap – ett i februar – mars med Roald
Amundsen og Morten Bjørkheim som klubbmestere og ett i oktober med Geir
Kvarsvik og Olav Stornes som klubbmestere. Klubbmesterskapet vil bli arrangert til
høsten.
Sommerbridgen strakte seg i 2009 over månedene mai, juni, juli og august. Didrik
Ueland tok en soleklar seier foran Hilde og Simen Brække.
Miksturneringen Mixmaster ble vunnet av Lajla Lie og Trond Kildal.
Årets MP treff ble ikke arrangert på grunn av større spillertilgang enn ventet, den ble i
stedet arrangert som enkveld Mitchell med Stein Bråthen og Bjørn Mosbæk som
vinnere..

En takk rettes til Trond Kildal og Odd Roger Nielsen som har ledet spilletrening for
interesserte medlemmer gjennom hele året. Oppmøte har vært kl. 1700 på spillekveldene og
de som har deltatt har fått mange nyttige tips om bridgespillets finesser.
Arne Nielsen og Odd Roger Nielsen deltok på forbundsdagene på Gardermoen. De fikk med
seg nyttige impulser fra arrangementet i tillegg til at Odd Roger tok
turneringslederutdannelse.
Odd Roger Nielsen deltok også på bridgelærerutdanningen under Bridgefestivalen på
Lillehammer.
25. april ble det arrangert bridgeseminar med påfølgende fest og praktisering av dagens
lærdom med en uhøytidelig singelturnering i Folkets Hus, Tistedal. Trond Kildal sto for det
faglige innholdet, 13 medlemmer deltok. En spesiell takk til Bente Saksgård som bidro med
sin kokekunst..
Det ble også arrangert høstfest den 26. september. Oppslutningen om festen var liten, men de
som deltok hygget seg, ikke minst takket være Bentes fårikål. Denne kvelden ble også
avsluttet med en uhøytidelig singelturnering.
Høsten 2009 fikk Tempoknektene sin oppstart etter initiativ av Cato Saksgård. De består av 8
ambisiøse bridgespillere fra BK Tempo og Østfold som har som målsetting å utvikle egne
bridgeferdigheter og delta i det åpne europeiske mesterskapet for lag i 2011. Ved hjelp av
egne midler og sponsormidler de selv samler inn vil Tempoknektene skaffe seg egen trener,
arrangere treningssamlinger og delta i ulike turneringer fram mot mesterskapet i 2011.
Halden, 18. januar 2010
Bjørn Hesthagen
Sign.

