
Årsberetning for sesongen 1996/97. 
 
 Styrets sammensetning har i sesongen som straks er over har vært: Sigbjørn T. Lyng, 
han har sittet siden 1993, kasserer Geir Vannebo som har sittet siden 1992, sekretær Øystein 
Mauritzsen som har sittet siden 1988 og materialforvalter Per Johansen som har vært sjef for 
kortstokkene siden 1989. Dessverre har vi ikke hatt noen formell turneringsleder etter at Rune 
trakk seg på høstparten i fjor, men Sigbjørn har vel ordnet opp når dette har vært nødvendig. 
Sidestilt turneringsleder med ansvar for regnskapet har vært sekretæren, dette var et verv nytt 
av året og ble delvis opprettet fordi sekretæren hadde skrytt av at han hadde kjøpt seg ny 
datamaskin med fax. Av styremøter har det egentlig bare vært ett formelt og det ble avholdt 
på Fosheim før sesongstart. Imidlertid har saker av større eller midre betydning blitt behandlet 
pr telefon, på klubbkveldene og i Sigbjørns Citroèn og det har vel blitt brukbare resultater ut 
av dette også? 
 Medlemstallet i år har 21 A-medlemmer og 10 B-medlemmer noe som viser omtrent 
det samme som i fjor. Sekretæren har forøvrig tilskrevet forbundet for om mulig å få svar på 
medlemsutviklingen i klubben siden starten i 1966, dette vil i så fall bli bekjentgjort via 
Kløver Ess News. Når det gjelder klubborganet vårt så har stofftilgangen fra medlemmene, 
med noen hederlige unntak, vært heller beskjeden, men foreløpig finner redaktøren 
tilstrekkelig med stoff i interne aktiviteter etc. Nesten alle relevante reslutater har fortløpende 
blitt ajourholdt der, med unntak av Harestuacupen som ikke kom med pga deadline på siste 
nummer. Resultatene derfra fortjener imidlertid omtale her all den stund paret  Per Johansen-
Guttorm Olimb var nær den helt store sensasjonen. Før siste runde ledet paret hele 
turneringen, de sprakk litt i sluttrunden, men endte likevel på en flott tredjeplass. Ellers så ble 
også klubbmesterskapet en spennende affære helt til slutt, men paret, i dobbelt forstand, Britt-
Inger og Leif Bentestuen halte det hele i land med en sterk avslutning. Det er forøvrig det 
første paret i klubbens historie som i denne sammenheng har prestert såkalt «hat-trick», dvs 
tre mesterskap på rad. (Det ble vurderet i styret å gravere inn gjentakelsestegn på 
klubbpokalen i stedet for navn, men vi har foreløpig en noenlunde sunn økonomi sier 
kassereren, så vi har unnlatt å gjøre det). 
 Turneringene vi selv har arrangert, dvs NOREMA-CUP og Fosheim Cup må betegnes 
som vellykkede. Spesielt NOREMA der vi bl.andre oppnådde å lokke med oss den ferske 
norgesmesteren Lasse Aaseng og hans makker stormester Bjørn Olav Ekren, ham med 
oppfinnelsen Ekrens 2-ruter, i tillegg til 30 andre kvalitetspar fra 17 klubber i 8 kretser. 
Dessverre var det også denne gang par som i siste øyeblikk måtte melde sykdomsforfall og 
det er jo kjedelig når vi i utgangspunktet hadde overbooking og altså måtte avvise noen par. 
Fosheim-oppholdet var jo også en fin avveksling der familiene også var invitert til å være 
med. Det er tatt intiativ til å følge opp med en tilsvarende turnering i år også, datoen er den 
23. august og hytter er bestilt. Forøvrig egen sak på agendaen senere. 
 Det må også markeres at det i inneværende sesong har blitt utnevnt to nye Æresmed-
lemmer i klubben, Hans Dihle og Erling Rørvik, de har da også blitt portrettert i avisen vår. 
De andre æresmedlemmene er Arthur Olsen, utnevnt i 1977 og Jørgen Strand i 1986, så det 
var vel på tide å utvide æresgalleriet med disse trofaste støttespillerne. Det må heller ikke 
glemmes at vi i årets sesong har hatt et stødig innslag av noe så sjeldent som juniorspillere. 
Disse, sammen med våre Æresmedlemmer og hyggelig godt innslag av kvinnelige spillere 
gjør at vi gir dem alle en velfortjent klapp. 
 
  
 


