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Årsmelding Bridgefondet 2017 
 
Fondsstyret har i 2017 bestått av Olve Gravråk (styreleder), Geir Olav Fuglem og Espen Fasting 
(erstattet Tor Henriksen fra april 2017). Johan Fredrik Monrad (Invento) har vært fondets 
finansrådgiver. 
 
Det er i løpet av året avholdt formelle styremøter 26. juni og 19. desember med agenda og referat. 
 
Rammer for forvaltningen: 
Styret har søkt å bringe klarhet i tidligere formelt vedtatte endringer til fondets vedtekter og 
retningslinjer. Dette har vist seg komplisert å fremskaffe endelige formelt godkjente originaler i 
elektroniske versjoner, men styret legger kort oppsummert til grunn følgende hovedrammer: 
- Minst ca. 40% av midlene skal plasseres i renteinstrumenter o.l. med lav risiko. 
- Opp til ca. 60% av midlene kan plasseres i aksjefond/finansielle instrumenter hvorav kun mindre 
andeler kan være plasseringer med forventet særlig høy risiko. 
- Uavhengig av bridgefondets resultat kan inntil 2.5% av fondets verdi ved årets slutt utdeles NBF 
Oslo til bridgeutviklingstiltak. 

 
Plasseringer: 
Markedsverdi av plasseringer utgjør kr. 3.773.360 pr 31.12.2017 mot kr. 3.465.180 pr 31.12.2016. 

Bridgefondet har i 2017 gått ut av/ blitt innløst i diverse mindre resterende plasseringer. 

Hovedinvesteringene har i hele 2017 vært DNB Liv Garantikonto, Indeksfond i KLP, Man Trend AHL og 
Union Eiendomsinvest Norge. DNB Liv Garantikonto  utgjør ved årets slutt 38% av midlene. Med 
virkning fra januar 2018 har vi gått ut av KLP Aksjeindeksfond Verden med ca 1 mill kr. og inn i Aksje 
Global Lav Beta 2 med ca kr. 650.000 med valutasikring og antatt lavere risiko. Resterende er plassert 
i Handelsbanken Høyrente. Primært pga risiko for renteøkninger og kortere durasjoner er kr 0.5 mill i 
DNB Liv Garantikonto omplassert til Fondsfinans Kreditt. 

 
Resultater: 
Samlet avkastning i 2017 ble kr. 358.385 (10.3%) mot kr. 60.740 (1.7%) i 2016. Bedringen i resultatet 
må sees i lys av det gode aksjemarkedet i 2017. Avvikling av diverse eldre fond etc. ga et tap på ca kr. 
25.000, mens de 4 hovedinvesteringene nedenfor ga en gevinst på ca kr. 400.000. 

Mer spesifisert er resultatet som følger: 

                                                           Andel verdi 31.12.     Avkastning 2017               
                                                                                                    (% og kr 1.000) 
Diverse fond mm. under avvikling  
og bankinnskudd/høyrentefond           1%                                 Neg      -25 
Union Eiendomsinvest Norge                2%                                 7.0%        6 
Man Trend AHL                                      17%                               20.0%    107 
KLP indeksfond                                      42%                                17.8%    238 
DNB Liv Garantikonto                           38%                                  6.0%      49 
SUM                                                        100%                               10.8 %   375 
Forvaltningskostnader Invento                                                                  -17 

ÅRSRESULTAT                                                                               10.3%     358 
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Det er i løpet av året utbetalt kr. 50.205 til NBF Oslo, hvorav kr. 45.000 utgjør restanse for 2016 (som 
ble utbetalt i april 2017), mens resten er forskudd på utdeling for 2017. 
 
 
 

Oslo, 28. mars 2018 
 

 
Espen Fasting (sig.)                                Olve Gravråk (sig.)                              Geir Olav Fuglem (sig.) 
                                                                          Styreleder 
 
 
 
 
 


