
Årsberetning 2014 
Styret har i sesongen 2014 bestått av følgende personer: 

 Leder: Einar Knutsen 

 Nestleder: Knut Karlsen 

 Kasserer: Elisabeth Johansen 

 Sekretær: Lars Erik Thomassen 

 Styremedlem1: Karl Johan Bjørn 

 Styremedlem2: Frode Lange Nielsen 

 Styremedlem3: Hege Johansen 

 Vare medlem: Kirsti Mollatt 
 

 Revisor: Kjell Johnny Aspen 

 Valgkomite: John Sandberg og Per Georg Andersen 
 

De fleste møter, og diskusjoner har foregått med bruk av internett og telefon. Egen 
bokkomite hadde flere møter. Vi hadde i løpet av året 114 medlemmer registrert som NBF 
medlemmer i klubben, samt 5 spillere som kun var registrert som medlemmer i Kolbotn BK, 
men NBF medlemmer i andre klubber. 
 
Styret har i løpet av sesongen behandlet følgende saker: 
 

 Fortsette subsidiering turneringer 

 Arrangere KM Mix. 2015 

 Ikke øke kontingent i påvente av utgifter og inntekter til NBF og Grasrotandelen. Øke 
med 10 kr. pr. spillekveld i sommerbridge 

 Budsjett for jubileums fest og turnering, inklusive jubileumsbok.  

 Juleturneringen som tidligere het Drøbak Julecup, og senere Østfold og Follo Julecup 
ble det besluttet at vi skulle arrangere. 

 Krav til deltagelse på klubbkvelder for å delta på klubbmesterskapet.  
 
SPILLING: 
 
På vanlige spillekvelder har vi hatt et snitt på 14 bord. Nesten uten unntak monrad. Vi har 
også spilt flere simultanturneringer og arrangert poenghøsten.  
 
Klubben deltok med et lag i A-pulja i kretsen 2013-2014 og 2 lag i A-pulja 2014. I 2013-14 
hadde vi 4 lag i B-pulja og i 2014 3 lag i B-pulja. I C-pulja deltok i 2013-2014 3 lag og i 2014 
2 lag.  
Det ble besluttet fra kretsen at man i 2014 skulle ha en D-pulje. Kolbotn stilte med 1 lag her, 
selv om dette var planlagt som et samarbeidslag var det Kolbotn spillere som her spilte. 
I tillegg var over brorparten av spillerne for Ås BK i C-pulja Kolbotn spillere. 
 
I seriemesterskapet deltok vi med et lag i 3 divisjon og 4 lag i 4 divisjon i sesongen 2014/15. I 
2013/14 hadde vi 1 lag i 3 divisjon og 3 lag i 4 divisjon. 
 
I NM 2014/15 var det 4 påmeldte lag fra Kolbotn BK. 
 
 
 
ARRANGEMENTER: 
Klubben har arrangert KM MIX 2014, samt jubileumsturneringen og julecupen som begge var 
Forbundsturneringer 



RESULTATER: 
 
Klubbmestere 2014 ble Niels Christian Nielsen og Kolbjørn Høie 
 
KM 2013/2014.  
Kolbotn BK1 ble nr. 5 i A-pulja 
Kolbotn BK2 ble nr. 3 i B-pulja og rykket opp til A-pulja 
Kolbotn BK6 ble nr. 2 i C-pulja og rykket opp 
 
KM2014. 
Kolbotn BK1 ble nr. 3 i A-pulja 
Kolbotn BK2 ble nr. 8 i A-pulja og rykket ned 
Ingen Kolbotn lag rykket opp fra B-C eller D-pulja. 
 
SM 
I sesongen 2013/14 rykket et lag ned fra 3 divisjon, og et lag rykket opp fra 4 divisjon. 
 
NM 
2 lag fra Kolbotn BK kom til 3 runde i NM, men ble slått ut her.  
 
Flere spillere har deltatt i turneringer rundt omkring i Norge og utlandet. Jan Synnestvedt fikk 
en 3 plass i St. Hanshaugen singel turnering. Jan Løvfall med sin makker Torolf Lossius 
klarte å komme til finalen i det åpne polske mesterskap. En meget sterk prestasjon 
 
KRETSEN 
 
Einar Knutsen er styremedlem og Lars Erik Thomassen vara representant. Bente Buan ble 
også oppnevnt som vare representant. Østfold og Follo er den desidert største kretsen, og 
mer enn 10% av registrerte spillere i vårt land representerer Østfold og Follo krets. 
 
ØKONOMI 
 
Klubben har god økonomi, og selv i jubileumsåret, med fest og bok, ble det et overskudd på 
nesten 20.000 kroner. Mye takket Grasrotandelen på kr. 86.550. Vi har også fått mange 
sponsorbidrag fra Inoventio i løpet av året. Sven Pran har også bidratt med å ikke ta betalt 
for turneringsledelse i våre arrangement. Disse beløpene er tilbakeført til klubben. Vi fikk 
også tilbakebetalt momsutgifter og renter for flere år. 
 
SUBSIDIERING 
 
Klubben har i sesongen subsidiert lagspilling med 100% av deltageravgiften. Vi subsidierer 
også kr. 80 i NBF og kretsavgift. 
Jubileumsfest og jubileumsbok var 100% subsidiert, bortsett fra drikke til dansen. 
 
UTMERKELSER 
 
Einar Knutsen fikk NBFs fortjenestemerke. En utmerkelse som henger meget høyt. Sven 
Pran fikk begeistringsprisen.  
 
JULEBORD 
 
Stor oppslutning til Julebordet, selv om vi tok bedre betalt denne gang enn tidligere. Vi var litt 
usikre på årsregnskapet etter vårt spandable jubileums arrangement. Likevel 
kjempeoppslutning 
 



  
Sign: 
Sekretær LET 
 

 


