
Referat fra Årsmøtet i Kløver Ess, torsdag 24/4-97. 
 

Tilstede: Hele styret +A- og B-medlemmer, tilsammen 22 personer, navnene vil framgå av 
resultatlisten fra super-duper-duppen, punkt 11 på sakslisten. 
I samsvar med tidligere årsmøtevedtak var formannen møteleder. 
 
1. Innkallingen. Bekjentgjort via Kløver Ess News nr 1/97 utgitt den 21/3-97. Sakslisten 

delt ut på spillekvelden den 11/4. Godkjent. 
 
2. Årsberetningen ved sekretær Ø. Mauritzsen ble godkjent uten tilføyelser. 
 
3. Driftsregnskapet v/kasserer Geir Vannebo. Kasserer Geir Vannebo delte ut 

regnskapet og gjennomgikk dette mer detaljert, post for post. Det viste at klubben har 
en sunn økonomi og et bedre driftsresultat enn i fjor og bedre enn budsjettert, spesielt 
hadde inntektene fra spilleavgiftene økt med over 2000 kroner pga av gjennomgående 
større oppslutning på spillekveldene. Turneringsinntektene økte også noe, mens 
utgiftene til Årsfesten ble høyere pga dyrere musikk. Regnskapet var revidert av Ole 
Wirstad og ble også godkjent av Årsmøtet. 

 
4. Årskontingenten er kr 175 for A-medlemmer og 75 for B-medlemmer. Styrets 

forslag, på bakgrunn av regnskapet, om å opprettholde disse summene møtte ingen 
motforslag og ble derfor vedtatt. 

 
5. Kveldskontingenten. Styrets innstilling om å beholde kveldskontingenten på kr 30 

ble og vedtatt uten protester. Formannen avklarte også spørsmålet om hva en junior i 
bridgesammenheng er, det er fremdeles 25 år og disse vil kunne slippe med halv 
kontingent i turneringer mot framvisning av skolebevis. 

 
6. Klubbmesterskapet, inndelingen. På bakgrunn av noe misnøye med inndeling av 

klassene bare på grunnlag av høstturneringen har det framkommet forslag om at 
forrige års klubbmestre automatisk plasseres i klasse A året etter. Hans Dihle refererte 
til et tidligere årsmøtevedtak der styret ble pålagt å «bruke hue». Rune Strand var 
misfornøyd med antallet i hver klasse og mente det burde være et fast antall par i 
klasse A. Styret viste til vedtaket om å bruke hue og mente grunnlaget fremdeles er 
høstturneringen og en frihet til å ta beslutningen på grunnlag av oppmøtet, det er 
unaturlig å spille med et altfor skjevt antall i de to klassene.  

 Vedtak: Klubbmestrene fra året før plasseres automatisk i klasse A og styret bruker  
hue ved inndelingen. 

 Det har også kommet innsigelser mot at kun 9 av 10 kvelder skulle være tellende. 
Rune forslo at alle kveldene skulle telle likt og dette ble tatt opp til avstemning. 
Resultatet ble at Runes forslag fikk flertall slik at i neste klubbmesterskap blir alle 
kveldene tellende. 

 
7. Nye kretser/kretsgrenser.  
 Sigbjørn orienterte om dette utspillet som var utgangspunktet for et møte NBF hadde 

invitert til på Ringerike Hotell lørdag den 19/4-97. Representant for NBF var president 
Jan Aasen som brukte en stor del av formiddagen der til å orientere om NBFs 
virksomhet og planer før han etter oppfordringer kom til saken. Saken om 
kretsgrensene var i utgangspunktet et debattinnlegg fra Ole K. Sara som styret i NBF i 
sin tur vil vurdere etter møte grasrota. Signalene tilbake til forbundet var ganske 



entydige fra alle representantene i kretsene, stemningen er for å opprettholde status 
quo. 

8. Fosheim-Cup m/regnskap for RAF. 
 Sekretæren la fram regnskapet for Reise- og aktivitetsfondet og orienterte om mulige 

opplegg for årets Fosheim Cup. Vertskapet på Fosheim ønsker snarlige tilbake-
meldinger på hva vi legger opp til fordi 23. august fremdeles er i den populære delen 
av sesongen. Etter å ha loddet stemningen blant de frammøtte i Årsmøtet virket det 
som om oppslutningen ville bli minst like god som i fjor. Sekretæren har bestilt 5 
hytter med 6 sengeplasser i hver og må gi snarlig bekreftelse på om vi vil beholde 
disse og eventuelt bestille flere hytter eller rom. Det ble også nevnt fra Anne Marit 
m/flere at vi kunne regne med interesse både fra Hen og Hønefoss hvis disse blir 
invitert. Om Fagernes også stiller mannssterke så kan det fort bli mange bord. Vi må 
vurdere hvor mange bord/par det er praktisk/ønskelig å satse på. I spillesalen/puben vi 
brukte sist, var det nemlig plass til ca 10 bord, men Sigbjørn hadde fått omvisning i 3. 
etasje hvor det kunne plasseres flere bord. Sekretæren vil snarest sende ut invitasjon til 
alle egne medlemmer samt Hen og Hønefoss BK, presentere alternativer og ut i fra 
dette planlegge opplegg og omfang. Ved overbooking vil selvsagt Kløver Ess` egne 
medlemmer bli prioritert, deretter de som først melder seg på. Et vesentlig poeng er 
det likevel at det legges opp til at spillerne skal kunne ta med seg familiene. 

 RAF-kontoen inneholder pr i dag kr 2312 hvorav 500 er øremerket til utgivelse av 
neste nummer av Kløver Ess News. Styret vil vurdere hvordan og hvor mye som skal 
brukes i forbindelse med Fosheimturen. 

 
9. NOREMA-CUP. 3-2-1 FP? 2 dagerturnering? 
 På bakgrunn av god oppslutning i fjor var det grunn til å vurdere om turneringen burde 

utvides både mht deltakelse og spilledager. Flere av de mer langveisfarende spillerne 
vi klarte å få med oss i fjor ga klart uttrykk for at en vesentlig begrunnelse for deres 
påmelding var Forbundspoengene og at turneringen var annonsert i Håndboka fra 
NBF. Hvis todagersturnering skulle gjennomføres burde det, etter fleres mening, 
innledes samarbeid med lokale hoteller med pristilbud og pakkeløsninger for litt mer 
langveifarende. Dette krever fort mer arbeid og lengere forberedelser så vi samlet oss 
om å forsøke en variant med å invitere til en NOREMA-turnering med 70 spill, 36 par 
og 3-2-1 FP. Hvis påmeldingen ikke skulle bli god nok, kan vi jo som alternativ lande 
på samme nivå som i fjor. Rune bekreftet forøvrig at det ikke har skjedd noe som 
skulle tilsi at vi ikke får låne lokalene i år også. Han syntes også vi burde forsøke å ha 
et reservepar klart i tilfelle det skulle komme forfall eller noen ikke møter opp. 

 
10. Valg 
 Valgkomiteèns formann Guttorm foretok en levende vurdering av styrets innsats i 

inneværende periode og karakteren ble 6 grand med ett overstikk, det var jo da å 
betrakte som en forbedring siden forrige års karakteristikk var 6 grand uten overstikk. 
Alle, med unntak av formann Sigbjørn, hadde sagt seg villige til å gå på en ny periode 
i styret. Sigbjørn takket for seg med å si at han hadde hatt mange interessante år som 
formann. Han har sittet med formannsklubba siden 1993 og valgkomiteèns formann 
henstilte til medlemmene å gi ham et godt spill. Nyinnstilt på valgkomiteèns liste var 
ellers Anne Marit Borg som var villig til å påta seg vervet som turneringsleder. Det ble 
ikke sløst med papir og stemmesedler så hele navnelisten med den foreslåtte 
styresammensetning ble valgt med akklamasjon. Det nye styret fikk følgelig dette 
utseende: 

Formann: Ole Wirstad 



Kasserer: Geir Vannebo 
Sekretær: Øystein Mauritzsen 
Turn.leder: Anne Marit Borg 
Regnskap: Øystein Mauritzsen 
Matr.forv.: Per Johansen 
Styremedl: Ikke valgt. 
Valgkomitè: Guttorm Olimb og Odvar Bråten. 
Festkomitè : Lunner 
Revisorer: Arne Roen og Hans Dihle.  
 
11. Super-duper-dupp m/Kløvertoto. 
 Etter en viss seeding og tendenstrekning  ble det gjennomført en Howellturnering med 
22 spill. Det ble også gitt anledning til å satse penger på vinner og eventuelt få utbetalt gevinst 
iht oddsen.  
Resultatene ble:    Poeng Premie Odds 
1. Frank Pedersen-Per Johansen  673 kr 300   5,26 
2. Odvar Jensen-Øystein Mauritzsen 632 kr 180   7,69 
3. Asbjørn Fossum-Ingeborg Blisten 573 kr 120 11,11 
4. Rune Strand-Anne Marit Borg 553    9,09 
5. Sigbjørn T. Lyng-Hilde Nes  533  16,66 
6. Guttorm Olimb-Svein Stubberud 522  25,00 
7. Erling Rørvik-Odvar Bråten  472  14,28 
8. Hans Dihle-Arne Roen  462  11,11 
9. Lars Egge-Rolf Engebretsen  419  11,11 
10. Geir Vannebo-Gunnborg Skiaker 397  12,50 
11. Eva Egge-Ole Wirstad  264  20,00 
 
Oddsen for vinnerne var på 5,26 dvs favorittseier, slik at de som spilte 10 kroner på Frank og 
Per fikk igjen avrundet 52 kroner. 
 
 
_________________________ 
Øystein Mauritzsen, 
sekretær. 
 


