
Årsberetning for sesongen 1998/99. 
 

Ansvarlige for klubbens ve og vel i sesongen som straks er over har vært Ole Wirstad 
med klubba, Geir Vannebo med pengesekken, turneringsleder Anne-Marit Borg, Per Johansen 
som materialforvalter og Øystein Mauritzsen har virket som sekretær, ansvarlig for 
turneringsregnskapet og redaktør for Kløver Ess News, m.a.o. samme sammensetning som 
året før. I tillegg har ansvaret for våre faste turneringer, dvs NOREMA-CUP, Fosheim-Cup 
og Jule- og Påsketurneringen vært fordelt innen styret.  

I perioden har vi hatt tre styremøter der løpende saker har blitt behandlet, blant annet 
måtte vi forhøye medlemskontingenten pga forbundets nye, forhøyede satser. Ellers vil 
klubbens aktiviteter og resultater framgå av bilaget til dette årsmøtet, nr 1/99 av Kløver Ess 
News. Spesielt må nevnes de nye kretsgrensene som blir gjeldende fra neste sesong, Kløver 
Ess har sendt inn navneendringsforslag på denne kretsen fra Buskerud/Oppland til 
Buskerud/Hadeland.  

Medlemstallet i Kløver Ess har siste sesong vært 19 A og 11 B medlemmer og 
spillekveldene har gjennomgående hatt 6-7 bord. Alle turneringer har gått med overskudd i 
tillegg til at vi omsider fikk refundert kr 2000 i støtte for kjøpt av FP til de to siste års 
NOREMA-CUPer. Da burde også økonomien være solid, men dette får finansministeren vår 
forelese nærmere om etterpå. 

Klubbmesterskapet i år ble avgjort av Britt-Inger og Leif Bentestuen, for tredje gang, 
med den minste margin i klubbens historie. De delte som kjent også tittelen som Årets spillere 
med utrolige 2 poengs differanse til Svein Seiersten. Av resultater ellers må vi ta med at Rune 
Strand og Leif Bentestuen vant Ådalsmesterkapet foran paret Anne-Marit Borg og Hans Ellef 
Rud, Rune Strand og Tron Skiaker tok andreplassen i Ringeriksmesterskapet, Anne-Marit 
Borg og Håvard Jensen ble nummer to i KM mix foran Rune og Ingeborg på tredjeplass, 
videre ble Samuelsen-Mauritzsen beste Hadelandspar i NOREMA CUP med en 5. plass. Når 
vi i tillegg tar med at Britt-Inger og Leif fikk med seg vandrepokalene med seg ned fra 
Fosheim må vi lage en hyggelig konklusjon: 

Vi må si oss fornøyde med inneværende sesong, både resultat- og 
arrangementsmessig. Vi kan derfor se optimistisk fram mot neste sesong, det eneste som 
bekymrer er stadig mangelen på rekruttering. 
 


