
Årsberetning for sesongen 1997/98. 
 

 Styresammensetningen i siste periode vært formann Ole Wirstad, valgt i fjor, kasserer 
Geir Vannebo, innvalgt i regjeringen i 1992, Øystein Mauritzsen har nå lengst fartstid med 10 
år i sekretærstolen, Anne-Marit som turneringsleder har prøvd å holde folket i øra mens 
Øystein har tatt seg av regnskapet og Per Johansen har stått på som materialforvalter.  

Vi har hatt to styremøter i perioden, ett før sesongstart og ett for å forberede Årsmøtet. 
Referater fra begge finnes i Kløver Ess News. Avisen vår har holdt koken med to årlige 
utgaver og ser ut til å bli verdsatt, også utenfor klubben. Imidlertid er stofftilgangen minimal 
så redaktøren oppfordrer flere til å bidra, helst burde èn melde seg frivillig eller bli valgt som 
assisterende redaktør for å hjelpe til med utgivelsen. Denne utgaven er delvis ment som bilag 
til Årsmøtet for at alle skal kunne få med seg samtlige resultater fra inneværende sesong. Det 
som må framheves i så måte er innsatsen i KM par der paret Strand-Pedersen besatte 
andreplassen og Samuelsen-Mauritzsen ble nummer 5. Strand-Pedersen par fikk også 6. plass 
i Hallingbycupen. Rune var også frampå under Ringeriksmesterskapet og klarte en andreplass 
sammen med Tron Skiaker. Mixparet, i dobbelt forstand, Hild og Geir fikk fjerdeplass i 
samme turnering. Ådalsmesterskapet ble vunnet av vår turneringsleder Anne Marit og paret 
Ingeborg og Tron tok en fjerdeplass i Valdresmixen. Som konklusjon på ferdighetene innen 
klubben som så har vi vel hevdet oss bra og bør være fornøyd med sesongen, spesielt med 
aktiviteten. 

Det første året på "Huset" har vært positivt i de fleste sammenheng, vi har holdt oss 
stabilt på ca 7 bord og maten som er servert, har vært førsteklasses og til en rimelig pris. 
Eneste minuset må være at lysforholdene ikke har bedret seg til tross for at dette er påpekt 
flere ganger og at det en av kveldene var noe kjølig i lokalet. Dette håper alle de 20 A- og 7 
B-medlemmene som vi har registrert i år bedrer seg til neste sesong. Så får vi se om det blir 
samme stemning her som under festene på salig Kløverheimen. 

 
Også denne sesongen har vi mistet to bridgekamerater: Torgeir Kraggerud døde i mars 

etter lengere tids sykdom. Gudmund Bråten omkom etter en tragisk bilulykke på Eggemoen 
den 25. mars. Vi hedrer begge disse hedersmennene med ett minutts stillhet. 
 
 1 minutts stillhet. 
 
 
P.S. : Sekretæren sender sine varmeste hilsninger fra GRAND Canaria hvor han føler seg 
veldig til PASS. Der er han nemlig i sitt ESS og lever som en KONGE sammen med sin 
DAME, men frykter for at han vil kjenne seg noe KNEKT klokken 10. 
HONNØR til Årsmøtet fra MIZ. 
 
 
 


