
 

Årsmelding sesongen 2018 - 2019 

Styrets arbeid 
Styret har bestått av følgende personer 

  

• Nils Kåre Kvangraven, leder 

• Vegard Brekke, kasserer 

• Knut Kjærnsrød, styremedlem 

• Kristian Barstad Ellingsen, styremedlem 

• Alf Helge Jensen, styremedlem 

• Erlend Skjetne, varamedlem   

 Peter Marstrander har vært valgkomité.   

Styret har att ett styremøte pr. telefon samt kommunikasjon per e-post og telefon.  

Medlemmer 
NBP har 24 medlemmer hvorav 3 æresmedlemmer i Knut Kjærnsrød, Tommy Sandsmark og Alf 

Helge Jensen. Styret er fornøyd med oppslutningen og håper vi sammen kan skape mer engasjement 

for bridgens beste.  

    

NBP tildelte Knut Kjærnsrød æresmedlemskap for sitt oppofrende og lange virke for NBP og som 

bridgeskribent. Dette ble utdelt i forbindelse med seriemesterskapets 1- og 2-divisjon og Knut mottok 

stående applaus fra sine bridgevenner. Gratulerer Knut.  

    

Foreningens økonomi er tilfredsstillende med en bankbeholdning på rundt 20.000, - kr. NBP har siste 

sesong sponset noen av spillprisene selv i mangel på sponsor. Det påløper noen kostnader til 

hjemmesiden. Utover dette er det ingen kostnader.  

Prisene   
NBP sikrer at priser blir delt ut ved NM Par, NM LAG og Bridgefestivalen samt pirs for årets beste spill 

i kategoriene Åpen og Junior. NBP lager en pressemelding med spill og info etter hver utdeling. Her 

følger årets utdelinger, pressemeldingene er vedlagt denne årsmeldingen.  

Prisen for årets beste norske spill 2018 
Juryen besto av Knut Kjærnsrød, Leif-Erik Stabel og Harald Skjæran 

NBF sponser årets spillerpremie som er kr. 2.000, - samt et diplom. Journalist får kr. 500,- fra NBP. 

Prisen ble vunnet av Tom Johansen.  

Journalist var Nils Kvangraven.  

Årets beste juniorspill 2018 
Juryen har bestått av Knut Kjærnsrød, Leif-Erik Stabell og Harald Skjæran. Prisen består av et 

pengebeløp til spiller og journalist.  

NBF er årets sponsor og deler ut kr. 2.000 til vinneren. Journalist får kr 500,-.   



 
Prisen ble vunnet av Thomas Tøsse 

Journalist var Boye Brogeland 

 

Festivalprisen  
 Festivalprisen deles ut for beste spill under Norsk Bridgefestival 2018. Vegard Næss gjorde en 

glimrende jobb som bulletin redaktør og juryen besto av Allan Livgård og Christian Vennerød.  

Festivalprisen 2018 ble vunnet av:  

  

 Spiller   Nils Kvangraven 

 Journalist:  Nils Kvangraven 

 

NBF betaler prispengene til spilleren, kr. 1000, mens NBP står for kr. 500 til skribent.   

  

Beste spill - NM par   
Prisen var på kr 2 500 til spillerne (på deling) og kr 2 500 til journalist. NBF er årets     

samarbeidspartner og bidragsyter. 

Juryen besto av Harald B Skjæran (NBF) og Calle Knutsen (arrangør) 

Prisen Beste spill NM Par 2018 gikk til 

 Spillere  Hans Melby 

 Journalist Nils Kvangraven 

 

Beste spill NM LAG 
Arrangør NBF Rogaland hadde satt opp tings premier til spiller og journalist ved lagfinalen 2019. 

Kristian B. Ellingsen var redaktør av bulletinen.  

Juryen besto av John Helge Herland (NBF Rogaland), Jan Muri (NBF) og Knut Kjærnsrød (Norsk 

Bridgepresse).   

Finalen ble arrangert i Stavanger, mai 2019.  

Mestergull Meyers pris for beste spill ble delt ut til  

 Spiller  Petter Tøndel 

 Journalist Atle Grefstad  

  

Ranik Halles pris   
I forbindelse med seriemesterskapet ble det i oktober 2018 utdelt Ranik Halles Pris til Erlend Skjetne. 

Erlend har gjort seg bemerket som en svært dyktig skribent og har vært et aktivt medlem av NBP med 

blant annet lederverv. Erlend fikk stående applaus fra sine bridgevenner da prisen ble delt ut.  

Prisen besto av en plakett samt kr. 3000,-.  

 

 



 
 

Annen aktivitet   
I januar 2019 inngikk styret en sponsoravtale med Skeidar om å etablere Skeidarprisen. Avtalen er for 

3 år og omfatter følgende 

 

 

 

 

 

Skeidar deler ut gavekort til nevnte beløp.  

Norsk Bridgepresse og Skeidar er enige om en 3-årig avtale. Det vil si at Skeidar sponser prisene for 

kalenderårene 2019, 2020 og 2021. Første utdeling blir festivalprisen 2019. 

Etter denne perioden evaluerer partene om det er ønskelig med et videre samarbeid 

    

Styret ved Nils Kvangraven har opprettet en egen hjemmeside hvor det er publisert historiske prisspill 

og annen informasjon knyttet til NBPs arbeid. Dette ses på som et ledd i å bevare den gode historien 

NBP representerer. Vi håper dette kan være et nyttig arkiv for våre medlemmer i deres arbeid.  

    

Arbeidet med årbok ble mer krevende enn antatt. Styret valgte å legge prosjektet på is på grunn av for 

lite bidrag fra medlemmene.   

    

NBPs medlemmer står for de fleste utarbeidelser av bulletiner og blogg-oppdrag knyttet til nasjonale 

mesterskap og landslagenes internasjonale spilling. Styret oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt 

hvis de ønsker slike oppdrag.  

    

Det var svært gledelig at Boye Brogeland vant IBPAs kåring av beste spilleføring og Geo Tislevoll 

prisen for beste motspill for 2018. Gratulerer.  

    

Vi oppfordrer alle medlemmer til å være kollegiale og sammen bidra til at Norsk BridgePresse fortsatt 

kan fremme bridgens synlighet i Norge.  

Takk for nok et spennende bridgeår.  

   

Kristiansand, 24 juni 2019 

 

 

Nils Kvangraven (signr.)  

Formann 

Pris Spiller Journalist 

Årets spill Kr 5.000 Kr 2.500 

Festivalprisen Kr 3.000 Kr 1.500 

Årets juniorspill Kr 2.000 Kr 1.000 


