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Tom Høiland ble i 2006 tildelt NBF Vest-Agder 

Bridgekrets’ Hederstegn - Snartemosverdet.  

I NBF Vest Agder Bridgekrets har Tom Høiland 

vært styremedlem i perioden 1994-2001, 

herunder formann fra 2000-2001.  

I Kristiansand BK har Tom i en årrekke vært aktiv i 

styre. Videre har Tom alltid vært med å arrangere 

klubbkvelder samt de turneringer klubben har 

stått for.  

For Sørlandets Internasjonale Bridgeuke var Tom 

var en av mange bidragsytere som sørget for at 

dette for bridgespillere ble sommerens 

høydepunkt. Tom var Forman i SIB i den mest aktive perioden.  

Per Ove Scheis Stiftelse For Fremme Av Bridgesport ble etablert som en sammenslåing av arven etter 

Per Ove Schei samt midlene spart opp etter SIB. Tom er styreleder i stiftelsen som årlig arrangerer en 

minneturnering samt tildeler midler til bridgesporten.  

Sportslig har Tom vært en av de beste. Merittene fører han opp som en nasjonal størrelse. Blant 

annet kan vi nevne 

 18 parfinaler – Gull i 1994 og 2005 – Bronse i 2000 

 2 Gull i NM Monrad lag (2004 og 2006) 

 Spilt tre finaler i NM LAG - Sølv 2006 

 19 sesonger i 1 divisjon – Bronse i 2003 

 28 KM titler (16 km lag - 1 km mix – 11 km par) 

 Langslagspiller for Norge – EM 1995 – Nordisk 2001 

 Oppnådd høyeste gradering hos Norsk Bridgeforbund – Superstormester  

Foruten å være en av de beste har Tom alltid vært en av de virkelige gentlemans ved bordet. Alltid 

smilende og behjelpelig viser han alle den samme respekt og velvilje. Tom stiller alltid opp er mye 

brukt som spillende turneringerleder. Toms sympatiske opptreden løser gjerne opp i uenigheter og 

med en klar rettferdighetssans er det ofte Toms forslag til løsning som blir den endelige.  

Tom Anders Høiland har spilt seg inn i våre hjerter, hederstegnet er ikke bare en takk for innsatsen så 

langt men også et håp om å fortsatt kunne glede oss over Tom som spiller, bridgevenn og drivkraft 

for bridge i enda mange år.  

 

Tom Høiland - Seiersbildet med Øystein Jensen da 

de vant NM PAR i 1994!  


