
ÅRSBERETNING 2013 
 

Styret har i sesongen 2013 bestått av følgende personer 

 Leder:  Einar Knutsen 

 Nestleder: Knut Karlsen 

 Kasserer:  Elisabeth Johansen 

 Sekretær  Lars Erik Thomassen 

 Styremedlem1 John Sandberg 

 Styremedlem2 Frode Lange Nielsen  

 Styremedlem3  Hege Johansen 

 Vare medlem Kirsti Mollatt 

 

 Revisorer  Kjell Johnny Aspen 

 Valg komité Per Georg Andersen og Kirsti Mollatt 

   

De fleste møter, og diskusjoner har foregått med bruk av internett og telefon. 

Vi hadde i løpet av året ca. 110 medlemmer registrert som NBF medlemmer i 

klubben, samt noen spillere som kun var registrert som medlemmer i Kolbotn BK, 

men NBF medlemmer i andre klubber.  

 

Styret har i løpet av sesongen vedtatt følgende saker. 

 

 Fortsette subsidiering turneringer 

 Arrangerte KM Mix. 2014 

 Ikke øke kontingent i påvente av utgifter og inntekter til NBF og Grasrotandelen. 

 Kr. 500 utbetales i månedlig honorar for å legge kortene til spillekveldene. 

 Forberedelser til 80 års jubileet.  

 

SPILLING: 

Vi har hatt stabilt mellom 13 og 18 bord på spillekveldene. Vi har hovedsakelig spilt 

Monrad turneringer med premiering pr. kveld. Det er vanskelig å arrangere 

turneringer over flere ganger, da det er stort gjennomtrekk på deltakere. Det har i år 

vært spilt i en pulje, med få unntak. 

.  

Kolbotn BK har et lag i A- Pulja i kretsen, 4 lag i B-Pulja, samt 3 lag i C-Pulja og er 

dermed den klubb som har flest lag med i Østfold og Follo KM.  

Vi har stilt med 4 lag i seriemesterskapet(Et i 3 divisjon og 3 i 4. divisjon) og 3 lag i 

NM. 

 

RESULTATER: 

 

KM 
Kolbotn BK1 klarte 2. plassen i A-Pulja.. Ingen av våre lag rykket ned fra B-pulja og ingen 

rykket opp. Et lag vant C-pulja og rykket opp. 

 

Har i sesongen 2013/2014,  1 lag i A- pulja, 4 lag i B-pulja og 3 lag i C-pulja. 

Første del av KM indikerer at laget i A ikke vil komme på medaljeplass. Et lag i B har 

muligheter for opprykk, samt 2 lag i B kan rykke ned. 2 lag i C har fortsatt muligheter for 

opprykk til B-pulja .  



NM 
Kolbotn BK3. Ble slått ut i 3 runde i NM. Kolbotn BK1 og Kolbotn BK 2 ble slått ut i runde 

1-2. 

 

SM 

2011/2012 

Kolbotn BK 1 vil rykke ned til 4 divisjon for sesongen 2014/2015. Klarte å holde 

plassen i sesongen 2013/2014. Ingen lag i 4 divisjon har utmerket seg verken i 

2012/2013, eller første halvdel 2013/2014  
 

 

TURNERINGER 

Veldig mange spillere har deltatt på mange forskjellige turneringer og fått bra 

plasseringer. 

 
Olav Hjerkinn – Geir Liabø ble klubbmestere 2013. 

 

Jan Løvfall – Lars Erik Thomassen ble nr 17 av et 154 par sterkt felt i Reykjavik 

Bridgefestival 2013. 

 

Tom Stenbakk hadde mange bra plasseringer i Bridgeveckan i Ørebro.. 

 

Vi ser stadig flere representanter fra klubben representert på turneringer rundt omkring. 

Nasjonalt og Internasjonalt. Flere bra resultater er også gledelig å se. Kolbotn BK deltok med 

mange par i Tenerife, og enda flere var påmeldt til 2014.   

 

 

KRETSEN: 
Østfold og Follo krets er landets desidert største krets.. Kolbotn BK har med Lars Erik 

Thomassen som vara representant, Einar Knutsen og Karl Johan Bjørn er i valg komiteen. 

 

ØKONOMI: 

Økonomien i klubben er bra. Et bra overskudd, men klubbens aktiviteter hadde gått 

med et solid underskudd uten grasrot andelen. Inntektene fra grarotandelen har ikke 

fortsatt å synke og har stabilisert seg. Vi fikk inn NOK 74864 i 2013.  

 

SUBSIDIER: 

Kolbotn BK har subsidiert NBF medlems kontingent, LAG spilling, hvor ¾ av laget 

er medlemmer i Kolbotn BK. Klubben har også subsidiert julebord, samt andre sosiale 

aktiviteter.  

 

JULEBORD: 

Julebordet ble meget vellykket. Bra tilbakemeldinger. Takk til alle som bidro. 

 

 Lars Erik Thomassen 

 

SIGN: 

 

 

 

 



 
 

 

     


