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Oslo, den 29. mars 2012 

 

TILDELING AV NBFs FORTJENSTMERKE 

 

Kriteriene for å få NBFs Fortjenstmerke er: 

”Medlemmet må ha nedlagt en bemerkelsesverdig innsats i klubb- og/eller 

kretsadministrasjon, eller på annen måte ha utmerket seg slik at det naturlig settes  

likhetstegn mellom vedkommende og bridge generelt.” 

 

Bakgrunnen for tildelingen av NBFs Fortjenstmerke er: 

 

Arne Kristian Winge har vært leder av Engerdal Bridgeklubb fra 1969 til 2011 – til sammen  

i over 42 år! Han har ledet klubben eksemplarisk i all disse årene, ført protokoller og holdt 

orden på klubbens økonomi.  Det er likeledes han som har vært organisator og turneringsleder 

på de fleste av klubbkveldene frem til Spar10 ble introdusert og yngre krefter overtok. På 

samme måte har han bidratt med kortdublering til spillekveldene og han har også stått for 

slike leveranser til andre klubber. 

 

Arne Kristian er engasjert i rekruttering og opplæring og han har avholdt en rekke kurs for 

nybegynnere opp gjennom årene. Han har også vært bridgelærer da det var bridge som valg-

fag i skolen. Selv ble han også kretsmester for par i 1981 sammen med sin makker gjennom 

mange år, Oddbjørn Nygård. 

 

Arne Kristian Winge er en person som fremstår med et vinnende vesen og med evne til å  

løse de fleste uenigheter ved bridgebordet til det beste uten at noen blir skuffet eller føler  

seg urettferdig behandlet.  

 

Fortjenstmerket er en påskjønnelse til personer som har gjort en bemerkelsesverdig innsats  

for organisasjonen. Beskrivelsen passer på Arne Kristian Winge som har vært en uvurderlig 

ressurs i driften av Engerdal BK gjennom mangfoldige år og som ved kortbordet alltid 

oppleves som hyggelig, blid og positiv.  

 

Det er en ære for meg på vegne av Forbundsstyret å meddele at vi tildelte NBFs Fortjenst-

merke til Arne Kristian Winge for hans innsats i Norsk Bridgeforbund gjennom mange år.  

 

Jeg gratulerer med utmerkelsen! 

 

Med vennlig hilsen 

NORSK BRIDGEFORBUND 

 

Jan Aasen  

President 


