Årsberetning
Styrets sammensetning i 2013:
Leder:
Øystein Mauritszen
Nestleder:
Ragnar Knarud
Kasserer:
Geir Vannebo
Sekretær:
Anne Marit Borg

Det er i løpet av 2013 avholdt tre styremøter og behandlet 22 saker.
Medlemstallet i klubben har hatt en meget positiv utvikling; det er økt fra 21 i 2012 til hele 36
spillere i 2013. For første gang på mange år har vi tre juniorspillere i klubben.
Kløver Ess har i løpet av 2013 gått til innkjøp av kortgivermaskin. Det er vår eminente
kasserer Geir som har ansvaret for denne maskinen. Dette innebærer at han kommer med
ferdige spill til hver kveld. Takk for alle spennende spill du har lagt, Geir.
I tillegg sørger Geir for at alle spillene er tilgjenglig på hjemmesiden sammen med
resultatene.
Kløver Ess arrangerte KM Mix på vegne av kretsen i 2013. Det samme skal vi gjøre i 2014.
Vi arrangerte også sommerbridge hvor de sju beste kveldene var gjeldende. Dette var igjen en
veldig positiv aktivitet med mange bord gjennom hele sommeren.
Årets tur gikk til Kroatia. Her fulgte vi samme opplegg som tidligere med spilling på
ettermiddag og kveld, men nytt av året var at vi fikk besøk av lokale spillere. På det meste
stilte den lokale klubben med tre par. Det viste seg at flere av disse spillerne var på det
kroatiske landslaget!
Ellers ble tiden i Kroatia benyttet til besøk i Dubrovnik, i tillegg til å besøke to naboland:
Bosnia & Hertcegovinia og Monte Negro.
Av resultater kan nevnes at Kløver Ess sitt første lag rykket opp en divisjon i årets
seriemesterskap. Laget besto av Ole Wirstad, Geir Vannebo, Arild Nilsen og Aril Hiim. Vi
gratulerer og ønsker lykke til i tredje divisjon neste år.
Ellers må nevnes at Ole og Geir fikk tredje plass i KM Veteran.
Rune Strand og Arild Nilsen ble nr to i Sparebank 1 cup
Ole og Halvor vant julecupen.
Kløver Ess arrangerte sin egen rekrutt turnering i høst. Hele sju bord gjennomførte tureringen
som ble vunnet av Tron Skiaker og Marianne Grini. Av egne medlemmer ble Ingeborg
Haakenstad og Arild Olsen nr to, Rune og Halvor ble nr tre og Emma Olson og Øystein endte
på fjerde plass.
Kløver Ess gjennomførte også bridgekurs våren 2013. Her var hele 17 deltagere påmeldt. I
gjennomsnitt var det 12 – 13 til stede hver kurskveld.
Som en følge av dette kurset har klubben valgt å tilby spilling for nybegynnere i litt roligere
former. Denne spillingen foregår på frivillighetssentralen på Jevnaker hver tirsdag i
tidsrommet kl. 1600 – 1900. Her møter det alt fra åtte til 12 spiller hver gang. I tillegg til
spilling tilbys litt undervisning.

Avslutningsvis vil jeg minne om hjemmesiden vår. På denne finner dere resultatservice, i
tillegg til referat fra styremøter og årsmøter. Her finner dere også bilder med korte referater
fra alle turene vi har vært på.
Anne Marit
(sekr)

