
STYREMØTE 13.12.10 
 
 

Til stede: Øystein, Geir og Anne Marit (ref) 
Frafall: Gunvor 
 
 
Sak 1: Forberedelse til julecupen: 
Blir på Bøndenes Hus 27.12 kl. 1700. Øystein snakker med Hilde om servering.  
 
Sak 2: Påskecupen: 
Øystein tar kontakt med Jevnaker kommune for å høre om vi kan være på tidligere Nattugla 
på Jevnaker . Geir er ansvarlig 
 
Sak 3: Juleavslutning: 

Hilde har tatt på seg ansvaret for å lage snitter som RAF kassa betaler for. Det blir i 
tillegg salg av akevitt og øl. 

 
Sak 4: Innkjøp av bridgebord / bridgemate / kort 
Vi kjøper 10 bord, men avventer bridgemate til ”Ruter” er oppe å går. Forbundet har lovet at 
dette programmet skal være ute i klubbene i løpet av januar / februar 2011. I følge Geir har vi 
nok kortleiker. 

 
Sak 5: Bilaget etter Kemer turneringen ble lagt fram av Øystein. 
 
Sak 6: Neste års ”sydenutflukt” 
Kroatia fikk flest stemmer i tilbakemeldingen, mens Sharm-El-Sheik kom på annen plass. Det 
er tidspunktet som avgjør i forhold til bøndene våre. Skal bøndene få mulighet til å være med 
kan vi ikke reise så mye tidligere enn midt i oktober. 
 
Sak 7: Spillelokaler via Jevnaker kommune; tidligere Nattugla 
Øystein har ikke fått tak i Nordstrøm i kommunen, men vil følge dette videre opp. 
 
Sak 8: Fadderforpliktelser overfor kursdeltagere 
Øystein har påtatt seg å spille med Ingeborg på Hen etter nyttår.  
Anne Marit vil reise til Harestua og veilede Ann Kristin og Willy de to første tirsdagene av 
det nye året. Dette fordi disse to vil spille sammen. 
 
Sak 9: Neste divisjsonspilling 
Hilde og Ingeborg 
Geir og Ole 
Øystein og Anne Marit 
Parene blir enige om hvilke par som spiller hvilke dager. 
 
Sak 10: Festkomiteen 
Vi må minne festkomiteen på årsfesten, dette i forhold til tidspunkt, lokaler og musikk. 
 
 
Sak 11: Neste styremøte 



Neste styremøte blir 04.04.11. Dette styremøtet brukes til å planlegge påskecup og årsmøtet 
2011. 
Anne Marit 
(ref) 
 

Referat fra styremøte 20.07.10 
 
 
 

Til stede: Øystein, Geir og Anne Marit 
Fra fall: Gunborg 
 
Sak 1: Terminliste for sesongen 2010/2011 
Denne følger vedlagt 
 
Sak 2: Sparebank 1 cup. 
Denne blir arrangert 02.10.10. Vi bestiller Bøndenes. Øystein sender ut innbydelser og legger 
ut på nett. Anne Marit er turneringsleder. 
 
Sak 3: 4. divisjonsspilling. Vi melder på et lag – Geir ordner dette. 
 
Sak 4: Kemer 2010 
Vi kjører med faste makkere. Det blir 4 bord, 7 runder à 4 spill. Oppstart kl. 1700 hver kveld. 
Pris blir kr 100,- pr spiller pr kveld. 4 beste kvelder teller sammenlagt. Det blir premier for 
hver kveld + sammenlagt. Torsdag blir det quiz og alla carte meny.  
 
Sak 5: Bridgekurs: 

Oppstart 27.09 over 10 kvelder. I år legger vi kurset til Bøndenes for å se om dette kan 
trekke kursspillerne inn på klubbkvelder.  

 
 

Kløver Ess`terminliste for sesongen 2010/2011 
 

30.08 og 06.09 Åpen turnering 
13.09 – 04.10 Høstturnering 
27.09 – 06.12 Bridgekurs 
02.10 Sparebank 1 cup 
11.10 – 01.11 Lagscoreturnering 
07.11 Rekrutturnering 
08.11 – 29.11 Singelturnering 
Seriemesterskapet 1. helg 

12. Harestuacupen 
12. MPtreffen 

13.12. – 21.02 Klubbmesterskapet 
27.12 Julecup 
Seriemesterskapet 2. helg 
28.02 – 14.03 Vårturnering 
KM Veteran og Damer 
KM Par 
KM Lag 



4. Påskecup 
Hadelandsmesterskapet, arr, Brandbu 
KM Mix 

21.03. – 11.04 Handicap turnering 
 

28.04 Årsmøte 
29. eller 30.04 Årsfest med premieutdeling 
 
 
Styret: 
Leder: Øystein Mauritzsen 
Nestleder: Gunborg Skiaker 
Kasserer: Geir Vannebo 
Sekretær Anne Marit Borg 
Materialforvalter: Rolf Engebretsen 
Revisor: Halvor Desserud 
Festkomiteen: Ragnar Knarurd + 
 
 
 
Øystein: Jeg har valgt å sette i kursiv alt som ikke er avtalt med dato. Var inne på 

nettet til forbundet nå, men det foreligger ingen terminliste for sesong 2020/2011. 
 

 
 
REFERAT FRA STYREMØTE 03 02 10 HOS ANNE MARIT  

 
Til stede: Øystein, Gunborg, Geir og Anne Marit 
 
Sak 1: Bruk av grasrotmidlene; det har vært svinn i kassa til Eva og Hilde ved salg av kaffe og 
smørbrød.  
Hilde ønsker å forsette å koke kaffen. Vedtaket etter konsultasjon med Hilde ble at hun koker 
kaffe og klubben kjøper inn pepperkaker som serveres til kaffen. Det skal ikke være salg av øl 
i klubbens regi heretter. Med unntak er juleavslutningen og lukkede arrangementer. 
 
Sak 2: Kjøp av bridgemate 
Hen BK har vedtatt på sitt årsmøte innkjøp av bridgemate. I den forbindelse vil de kontakte 
Kløver Ess for å høre om felles innkjøp. 
Vedtak: Vi avventer henvendelse fra Hen BK 
 
Sak 3: Innkjøp av sammenleggbare meldebokser. 
Vedtak: Vi går til innkjøp av slike meldebokser til 10 bord. Avlagte meldebokser doneres 
Anne Marit (som gave til innsatte ved Hassel fengsel) 
 
Sak 4: Flere til grasrotandelen, vi var 19, etter jul er vi 18.  
Vedtak: Vi setter opp kortet på kafeen ”Bare kom inn” på Jevnaker og andre aktuelle 
kommisjonærsteder. 
 
Sak 5 og 6: Årsfesten: Mail til festkomiteen om forslag til musikk er sendt ut til de respektive. 
I tillegg utsettes saken til mandag 08.02. 



 
Sak 7: Rekruttering: Ingen nye medlemmer fra siste kurs som ble holdt høsten 09. 
 
Sak 8: Eventuell Tyrkia tur: Øystein har vært i kontakt med to reiseoperatører. Kommet et 
tilbud om Tunis i stedet. Øystein og kone skal på befaring i uke 16. 
Ellers settes tak på 6 – 7 bord. Vi tar også til etterretning at deltagerne ønsker trukket makker; 
dvs en form for singelturnering. 
A medlemmer og spillende B medlemmer vil få likelydende rabatt. 
 
Sak 9: Påskecupen. 
Vedtak: Spilles på ”Lykkeliten” på Lunner. Denne gangen skal pris på middag stå i 
innbydelsen. 
 
Sak 10: Subsidiering av Storefjellturneringen? 
Kommet spørsmål fra et medlem om dette er mulig 
Vedtak: Styret sier enstemmig nei til dette. 
 
Sak 11: Årsmøte 
Årsmøtet er i henhold til terminlisten 3. mai. 
Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 01.04.10 Styremøte blir 12.04. 
Øystein og Gunborg er på valg i år.  
Forslag fra styret på at Rolf Engebretsen velges til materialforvalter. 
 
Sak 12: Forslag til årets hederspris 
Styret har ett konkret forslag, flere begrunnede forslag mottas gjerne. 
 
Sak 13: Spillelokale på Bøndenes Hus 
Vi betaler kr 500 på vinterstid og kr 300 om sommeren, men vi har bare en muntlig avtale. 
Flere har klaget over at det er kaldt når vi kommer. Øystein tar kontakt med eier og ber om at 
fyringen settes på noe tidligere enn i dag. 
I tillegg bør vi bestrebe oss på å få en skriftlig kontrakt. 
 
Sak 14: Info ut til medlemmene 
Vi har fortsatt den lille infotavlen. Vi bruker denne og bærer den opp og ned ved hver 
spillekveld. 
Spar Ti: Dette er en måte å registrere medlemmer på. I tillegg er det registrert hjemmesiden til 
klubben gjennom Spar Ti. Den finnes enkelt ved kun å skrive 757.bridge.no i ”adresselinjen”, 
for kretsens sider kan man bruke 700.bridge.no. 
 
Sak 15: Spurtpremier: 
Vedtak: Det lages et tippesystem på ca kr 400, hvorav premien fordeles på 1., 4., og 7. plass 
med 30% til hver ”vinnerne” og 10% til RAF. Spurtpremier deles ut ca en gang i måneden 
etter forutgående informasjon om dette. (Da kan medlemmene spille taktisk for å bli nr 4 eller 
7). 
 
Sak 16: NBF`s organisajonsdagene 17. og 18. april. 
Vedtak: Gunborg reiser for Kløver Ess 
 
Anne Marit  
(ref) 


