
Sentralstyrets beretning 2018 – 18.10.2019 

Sentralstyret har siden 15.06.2018 bestått av: 

Leder: Yvonne Pasali, nestleder: Marianne Husum, webansvarlig: Vidar Osen, 

informasjonsansvarlig: Karl Frogner, styremedlem/ kasserer: Gulli Marholm 

Sentralstyret har hatt flere chat- og telefonmøter, i tillegg til aktiv e-post 

korrespondanse, se referater: 

• 27.06.2018: https://www.nbgf.no/index.php?newsId=3190 

• 12.07.2018: https://www.nbgf.no/index.php?newsId=3196 
• 07.10.2018: https://www.nbgf.no/index.php?newsId=3244 

• 27.01.2019: https://www.nbgf.no/pictures/news/536/Referat 27.1.19 NBgF.pdf 
• 17.03.2019 

02.06.2019 
09.07.2019: 

https://www.nbgf.no/pictures/news/536/Referat godkjent vaar -19.pdf 

Hva fikk vi gjort i styreperioden 2018/2019: WEB, vedtektsendringer, 

klubboppfølging, oppdaterte klubbretningslinjer, orden på regnskapet (null gjeld fra 
klubbene!) og diverse komiteer. Der er blitt endrede mesterturneringsregler og ny 

facebookgruppe har blitt opprettet. Internasjonalt har vi nå norske styremedlemmer i 
World Backgammon Federation og World Backgammon Internet Federation 

(WBGF/WBIF og vi kan rapportere våre større turneringer på World Rating List. Det 
har dessverre også vært noen person-saker som styret har måttet jobbet mye med.  

 

WEB: Web-sidene på nbgf.no har gjennomgått en god del forbedringer. Sommeren 

og høsten 2018 ble det utført forefallende internt vedlikehold som var nødvendig for å 

kunne oppgradere systemet til nye versjoner av de rammeverkene som er brukt. 

Samtidig ble det gjort mange små og middels store forbedringer hist og her. Særlig 

kan kanskje nevnes at innleggelse av turneringsresultater er kraftig forbedret, til stor 

glede for alle turneringslederne i klubbene. 

Den mest iøynefallende endringen på web-fronten var en oppfrisking av utseendet 

på www.nbgf.no. Dette ble gjort i starten av mars 2019. Det gamle gul-baserte 

designet ble byttet ut med et mer moderne design i farger som matcher den nye 

logoen som også ble tatt i bruk samtidig. Vi vil rette en spesiell stor takk til Lene 

Kristin Thuseth som har stått for utformingen av det nye designet. 

       

Spilte kamper: Det var rekord i 2018, og det går mot ny rekord i 2019! 
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2018 
Arendal Backgammonklubb (ARBGK) 522 

Bergen Backgammonklubb (BBGC) 1457 
Bodø Backgammonklubb (BBGK) 384 

Drammen Backgammonklubb (DBGK) 576 
Haugesund Backgammonklubb (HABK) 140 

Horten og Tønsberg Backgammonklubb 
(AABGK) 

313 

Ishavsbyen Backgammonklubb (IBGK) 150 
Nesodden backgammonklubb (NBK) 819 

Norges Backgammonforbund (NBGF) 1064 
Notodden backgammonklubb (NOBGK) 46 

Oslo Backgammonklubb (OBGK) 1830 
Sandnes Backgammonklubb (SABGK) 537 

Stavanger Backgammonklubb (SBGK) 1253 

Trondheim Backgammonklubb (TBGK) 699 
Totalt 9790 

 
Hittil i 2019: 7057, vi vil høyst sannsynlig passere 10000 spilte kamper innen årslutt. 

 
Medlemstallene: Det har også vært en økning i antall medlemmer i forbundet, og vi 

er nå 272 aktivt registrerte medlemmer.   
 

Nye klubber stiftet: Sandnes, mars 2018 
 

Klubbstøtte: I 2018 fikk Sandnes og Arendal noen brukte brett. Kun Tønsberg har 
søkt i 2019 om støtte til brett.  

 
FTBG-lisensen: NBgF har fornyet FTBG lisensen i 2019. Dette programmet er til stor 

hjelp for turneringslederene i klubben. Ellers brukes -gratisvariantene- Drawboss og 

Challonge også flittig på klubbkveldene.  
 

Retningslinjer for klubbledere: Ny versjon kom ut i 2019. 
 

Bymester: I 2018 ble kun 2 stk Bymester med klubbtilhørighet (Bodø og Bergen) I 
2019 har alle Bymestre hittil klubbtilhørighet. Meget spesielt. 

 
Turneringer i regi av Norges Backgammonforbund: Vi avholder/ har ansvar for 2 

turneringer live + Nettligaen som er online. 
 

NM: Trondheim BgK har eksistert siden 1991, og etter 27 år var klubben endelig klar 

til å avholde NM for første gang. Bartebyen holdt et godt organisert mesterskap i 
hyggelig og stemningsfylt lokale med et velsmakende felles måltid på lørdag m.m.  
 

 

Norgesmester 2018, Rune Halvorsen, Finalist 2018, Zoran Krogstad 

Vinner Mellomklassen 2018, Tore Rognes, Finalist 2018, Gulli Marholm  

Mestermøtet vinner 2018 (januar 2019) Zoran Krogstad, Finalist Merzuk 

Jugo 



 
Nettligaen: I sesong 4 i 2018 gikk vi over til Gridgammon. Dette turneringsformatet 

har vært populært fra dag en. I sesong 6 i 2019 var det 4 divisjoner med 58 spillere. 
Takk til Anita Marholm og Rune Færstad som styrer oss alle sammen. 

 
Sesong 5 - Dagfinn Snarheim, Oslo - (divisjon 1), Merzuk Jugo, Oslo - (divisjon 2), Jon Kristian 

Røyset, Tromsø - (divisjon 3), Jim-Remy Nesdal, Bergen - (divisjon 4) 

 

Sesong 4 - Johan Bergstrøm, Tromsø (1. divisjon), Olav Otterlei, Bergen (2. divisjon), Ralf 

Scmiedel, Oslo (3. divisjon) 

 

Sesong 3 - Svein Wang Dybvik, Oslo ( 1. divisjon / 2. divisjon / 3. divisjon / 4. divisjon ) 

 

Sesong 2 - Asbjørn Arntzen, Oslo ( 1. divisjon / 2. divisjon / 3. divisjon ) 

 

Sesong 1 - Jørn Inge Nesdal, Bergen ( 1. divisjon / 2. divisjon ) 

 

 

Damenes år! Ikke bare er det første gang så mange damer har verv i NBgF og 

klubber, men de utmerket seg også i de store utenlandske turneringene. Akiko 

Yazawa Japan vant blant annet VM for 2de gang.  

 

Internasjonale Prestasjoner i sesongen 2018/2019: 

Christopher Hedberg vant Advanced Nordic Open 2018 

Grete Arntzen vant Speedgammon Advanced/Intermediate og finalist Nordic Open 

2018 

Emil Green finalist i speed gammon Swedish Open 2018 

Elias Kritikos vant super jackpot under VM for nasjoner 2018 

Norge slo USA i finalen i Online EM (Nå VM) for nasjoner 2018 

Hans Marius Eikseth finalist online European Cup 2018 

Marianne Husum vant Mellomklassen Gibraltar Open 2019 

Hans Liby vant Speedgammon Nordic Open 2019 

Jon Kristian Røyset nummer 3 i Nordic Open 2019 

Emil Green finalist i Advanced Nordic Open 2019 

Åshild Færevåg/Espen Frafjord vant Mix doubles Nordic Open 2019 

Grete Arntzen finalist i Ladies Nordic Open 2019 

Christopher Hedberg finalist I Phil Me In Nordic Open 2019 

Jon Kristian Røyset vant Finnish Open 2019 

Marianne Husum finalist i oppsamlingen VM/Intermediate 2019 
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Merzuk Jugo i semifinalen i Swedish Open 2019 

Zoran Krogstad finalist i Mellomklassen i Swedish Open 2019 

Champions Cup og European Cup 2019: Norge deltok med 7 spillere i 2 av WBIFs 

online-turneringer våren 2019, Hans Marius tapte mot Bob Wachtel i runde.10 

 

 

Veien videre: Hva kan forbundet gjøre for klubbene fremover for å øke interessen 

for deres klubb slik at forbundet vokser enda mer? Flyers fikk vi sendt ut i slutten av 

september. Har det hatt noen innvirkning/ effekt? Vi i styret ønsker å jobbe mot mer 

markedsføring og ønsker tilbakemelding på FB-annonsering, Instagram- og, 

Twitterreklame etc. etc. 

Sentralstyret ønsker å rette en spesiell takk til Anita og Christine for all korrektur-

hjelp og Marius Bergløff for flyers-design. I tillegg Elias Kritikos, Jon Kristian Røyset 

og Hans Liby for arbeidet i landslagskomiteen.  

Sentralstyret Norges Backgammonforbund (NBgF) 

 

 

 


