
Referat fra årsmøtet i bridgeklubben Kløver Ess 5/5 2000 

Til stede: Arne Paulsen, Geir Vannebo, Rolf Engebretsen, øystein Mauritzsen, Per Johansen, Hans 

Dihle, Guttorm Olimb, Eva Egge, Lars Egge, Arne Roen, Ingeborg Blisten, Gunborg Skiaker, Rune 

Strand, Hilde Nes, Britt Inger Bentestuen, Leif Bentestuen, Frank Pedersen = 17 medlemmer. (Erling 

Rørvik ankom senere, men da var han allerede valgt til formann og protestfristen var overskredet). 

1. Møtet satt klokken 1810. I tråd med tidligere årsmøtevedtak ble formannen møteleder.  

Innkallingen  ble godkjent 

2. Årsberetningen  v/sekretæren ble godkjent med en tilleggsbemerkning: I resymeet over 

årets beste resultater gjort av klubbmedlemmer var Hilde og Geirs førsteplass i 

sonemesterskapet mix uteglemt. 

3. Årsregnskapet. Oppgjort pr 31/12-99 ble delt ut til hver enkelt og gjennomgått punkt for 

punkt av kasserer Geir Vannebo. Utestående fordringer var utestående husleie fra Brandbu 

og Harestua for bruk av Klinkenberg i forbindelse med sonemesterskapet lag. Økonomien i 

klubbener fremdeles relativt god selv om gjennomsnittlig antall bord har vært lavere enn i 

forrige sesong. Egenkapitalen pr årsskifte er kr 21449, men derfra vil bli fratrukket både 

årsfesten, premier og husleie 

4. Styrets forslag om at medlemskontingenten  på kr 200 pr sesong opprettholdes ble godkjent 

5. Styrets forslag om å øke kveldskontingenten fra kr 30 til 40 pr kveld ble også godkjent. 

6. Arne ønsket stemningsrapport fra medlemmene om hvilke  turneringsformer som ønskes i 

neste sesong. På spørsmål om singelturnering var noe å satse på til neste år også, kom det 

bare positive tilbakemeldinger. Ulempen er at det er forhåndspåmelding og møteplikt, men 

det har ikke vært noe stort problem tidligere. Denne turneringsformen er både lærerik og 

skiller makkerparene effektivt ved utregning av årspokalen. Det tas ellers imot innspill fra 

medlemmene om forslag til turneringsformer. Rune antydet klubbkamper mot naboklubber 

uten fysisk tilstedeværelse, lar det seg gjennomføre? Andre turneringsformer som ble nevnt 

som alternativer var Barometer, Mitchell, Lag. 

7. Valg. Etter en levende beskrivelse av kandidatene og deres egenskaper ved valgkomiteens 

formann Guttorm Olimb, ble det nye styret valgt med befriende akklamasjon. Resultatet ble, 

ikke særlig overraskende, i henhold til valgkomiteens innstilling 

Formann: Erling Rørvik (ny, men dreven i faget) 

Kasserer Geir Vannebo (gjenvalgt under press) 

Sekretær Øystein Mauritzsen (Gjenvalgt uten motkandidat) 

Turneringsleder Rolf Engebretsen (Gjenvalg) 

Turneringsregnskap) Øystein Mauritzsen (Gjenvalgt) 

Materialforvalter Per Johansen (Gjenvalgt for 11 gang) 

Utsendinger til kretstinget på Krødere kro 8.mai : Erling Rørvik og Rolf Engebretsen med Arne Paulsen 

som reserve. 



8. Info. Oddvar Bråten er alvorlig syk og styret foreslo og gi ham blomster og et kort med 

skriftlig hilsen fra alle på årsmøtet. Dette ble enstemmig godkjent og Geir foretar besøket. 

Eva forslo at Asbjørn Fossum burde få en tilsvarende oppmerksomhet og det var det ingen 

innvendinger imot. Frank  tar seg av dette. Det forelå en søknad fra  rolf Engebretsen om 

støtte til deltakelse i NM veteran som han og Ragnvald Samuelsen er kvalifisert til. I forkant 

av årsmøtet ble denne saken behandlet  og i samsvar med tidligere vedtak og praksis ble det 

vedtatt å innvilge 1000kr i «bostøtte». Spilleavgiften dekkes av kretsen. 

Guttorm Olimb antydet at husleia kanskje burde oppjusteres, men i så fall anså styret det  

rimelig å se seg om etter andre alternativer. 

Fair play pokalen som et flertall var innstilt til å innføre, ble vedtatt å bli innført fra neste 

sesong. Forslag til kandidater leveres styret som vil utabeide videre prosedyrer og 

retningslinjer. 

Fosheim kolliderer i år med NM-uka og kan bli vanskelig å gjennomføre med et tilstrekkelig 

antall par. Øystein og Frank sjekker om det lar seg gjøre å få med seg mange nok til å satse på 

dette i år også, men Øystein antydet at det ikke var så store sjanser for det. Avgjørelsen for 

om vi skal dra eller ikke ble satt til 15. Juni. 

Hildes sommerbridge vil finne sted på Konditoriet i Hønefoss  hver Torsdag klokken 1800. 

Arne Paulsen takket for seg etter et år som formann og ble overrakt blomster. 

Resultatene fra duppen med kløvertoto: 

Nr Parsammensetning Poeng Odds Omsetning 
1 Hilde Nes –Erling Rørvik 97 8,55 180 

2 Geir Vannebo – Øystein Mauritzsen 82 4,81 320 

3 Leif Bentestuen – Hans Dihle 81 9,05 170 

3 Arne Paulsen – Frank Pedersen 81 15,4 100 

5 Rune Strand – Arne Roen 67 3,27 470 

6 Eva Egge – Per Johansen 66 999 0 

6 Lars Egge – Rolf Engebretsen 66 9,05 170 

8 Ingeborg Blisten – Guttorm Olimb 58 999 0 

9 Gunborg Skiaker – Britt Inger Bentestuen 52 11,84 130 

 Sammenlagt 650  1540 

 

Selv om ikke omsetningen kom helt opp på Bjerke nivå så var det jo ganske bra når 

totalbeløpet det ble spilt for var hele 1540 kr av 18 stykker 

På travspråket kan det vel sies at det var et blomstrende outsiderpar som gikk av med 

seieren, andrevalget var dessuten utsatt for en ødeleggende  «6 kløver galopp» som Hilde i 

motsetning til sitt vanlige førstevalg, spilte inn. De som satset 50 kr på tredjevalget Hilde og 

Erling fikk igjen pene 427,50. Paret var nok i siget denne kvelden, seieren var jo ganske 

overbevisende og det kan jo tyde på at vi har fått en nyvalgt og konsentrert formann, 

kassererne var i hvert fall sjanseløse også i det interne oppgjøret. Ellers merker vi oss at 

husfreden hos Lars og Eva ble reddet i og med at de endtemed en forsonende lik poengsum 


