
Horten BKs beretning for 2020 
 

Styrets sammensetning: 
Leder   Elisabeth Groseth 
Nestleder/sekretær Kjell Carm 
Kasserer  Arne Øvrid 
Styremedlem  Arvid Aa 
Styremedlem  Karl Johnny Solberg 
Styremedlem  Vegar Næss 
 
Varamedlem  Bjørg Tvinnereim 
 
Klubbens revisor Tom Søren Nilsen 
Valgkomite  Harald Nygaard 
 
Festutvalg  Annika Auensen, Steinar Næss og Elisabeth Groseth 
Oppgavene til turneringsutvalg og sommerbridgen er ivaretatt av Vegar Næss og enkeltes hjelp 
ved behov. 
Vegar Næss har vært klubbens Web-ansvarlige. 
 

Antall medlemmer: 
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Æresmedlemmer (4) 4* 5 5 4 4 4 4 5 6 

Seniormedlemmer A 54 51* 57 50 46 51 54 47 47 48 

Seniormedlemmer B 2 1* 2 1 2 3 2    

Juniormedlemmer  1*         

Kursmedlemmer    1 3 3  2 2  

TOALT 56 57* 59 57 55 61 60 53 54 54 

 (medlemstall 2019 oppgitt per 31.12) 
 
I 2020 mistet vi et av klubbens triveligste medlemmer, Tore Hagen. På grunn av 
Koronarestriksjoner var det ikke mulig å delta i begravelsen, men det ble sendt blomster fra 
klubben. 
 

Æresmedlemmene er: 
Svein Harald Riisnæs 
Sigmund Bakke 
Harald Nygaard 
Bjørg Tvinnereim 
 

Klubben, Spilling/publisering av resultater: 
 
Året 2020 ble virkelig et helt annerledes år. Brått ble vi nedstengt tidlig i mars. Klubben forsøkte å 
få lisens til å gjennomføre egne turneringer på BBO, men dette lot seg ikke gjøre.  Kretsledelsen 
og Larvik BK skal ha stor takk for å den innsatsen de startet opp tidlig og fortsetter med. 
 
Med en gang det ble mulig åpnet vi for live-spilling med tilpassede bord og fulldublerte kort.  
 



Mens pandemien var ny pågikk også forhandlinger om flytting og klubben startet opp i nye lokaler i 
Torggården tidlig på høsten (august). Men det varte ikke lenge og vi har vært nedstengt fra 
november.  
 
Ingen sosiale sammenkomster (sommerfest, høstfest, julebord) har det vært mulig å gjennomføre i 
2020. 
 
Resultater og deltakelse er publisert på klubbens hjemmeside og facebook-side, samt i avisen 
Gjengangeren. 
 

Økonomi: 
De faste utgiftene er bundet opp mot lokalleie, strøm, rengjøring og avgifter til NBF. Det vises for 
øvrig til vedlagte regnskap. Da stengningene kom gikk det selvsagt utover inntektene. Men 
heldigvis har vi klart å få noen Koronamidler.  Sigmund Bakke har lagt ned et stort arbeid her. 
 

Deltakelse, eksterne arrangementer og representasjon: 
Vår-mesterskapet / klubb-mesterskap 
Pga. pandemien ble det ikke spilt vårmesterskap. 
 

Høstmesterskapet  
Det ble spilt kun én kveld av høstmesterskapet, som da ble avlyst. 
 

Bridgefestivalen 2020 
Festivalen ble gjennomført på Lillehammer, og en del av medlemmene var representert både som 
spillere og som funksjonærer. 
 

Seriemesterskapet 2019/20 
Seriemesterskapet 2019/20 ble ferdigspilt før pandemien satte inn.   
Horten BK har to lag i 3.divisjon, Vestfold 4 (Nygaard - Carm - Johansen - Solberg - Tvinnereim – 
Ajaxon) ble nr. 3 mens Vestfold 1 (Riisnæs - Helgeby - Strøm - Bratli - Bakke – Johansen) ble nr. 
6.  Begge lag spiller altså videre i 3.divisjon når dette starter på nytt. 

Horten BK stilte ikke lag i 4.divisjon. 

Norgesmesterskapet for klubblag 2020 

Horten BK i enormt godt samarbeid med Larvik BK sto som arrangører av finalen i dette 
mesterskapet. Datoen ble endret underveis, men ble tilslutt gjennomført midt i oktober, i Larvik. 
Fra Horten BK hadde Liv Strøm og Erland Bratli kvalifisert seg på samme lag som Larvik BK 
(arrangørlag).  
 

Kretsmesterskapene for Vestfold 2020 
I finalen i KM lag ble Horten BK 1 Bakke nr. 3.  Spillerne var Sigmund Bakke, Svein Harald 
Riisnæs, Tom Søren Nilsen, Erland Bratli, Liv Strøm, Eli-Ann Bakke og Jarle Bogen. 
 
Horten hadde to par med i par-finalen, Liv Strøm og Jarle Bogen ble nr. 10, mens Laurits Farstad 
og Tommy Brønstad ble nr. 11.  16 par deltok. 
 
Finalene ble spilt i våre nye lokaler i Torggården, Vegar Næss var turneringsleder. 
 



Organisatorisk representasjon:  

Sigmund og Eli-Ann Bakke hadde turneringsleder- og økonomi-funksjoner under «Bridge for alle» 
på Tenerife og Storefjell.  

Sigmund Bakke sitter i Norsk Bridgeforbunds Utvalg for turneringsvirksomhet. Han var også 
turneringsleder under NM klubblag.  

Elisabeth Groseth og Vegar Næss skrev som i 2019 bulletinene fra Bridgefestivalen, og Sigmund 
Bakke var som vanlig i turneringsleder-staben og Eli-Ann Bakke var økonomi-ansvarlig og 
vertskap.  

Elisabeth Groseth og Vegar Næss skrev også bulletinene til NM-finalene for par og klubblag..  

 

Styrets arbeid. 
Det er gjennomført noen fysiske styremøter, mens hoveddelen av styrets arbeid i 2020 har blitt 
gjennomført via telefonkontakt og mailer. 
 
Vi har altså i perioden byttet spillelokaler, fra Nordbygården til Torggården.  Vi er svært fornøyde 
med de nye spillelokalene. 
 
De viktigste sakene ellers har vært åpning og stenging etter myndighetenes råd. 
 
 
 
 
 
 
______________________     _______________________    _____________________ 
 
 


