
Årsberetning for sesongen 1999/2000. 
 

Ansvarlige for klubbens drift og delvis ansvarlig for våre 19 A og 5 B-medlemmers 
drifter i sesongen som nå er over, har vært Arne Paulsen som ble nyvalgt til formann forrige 
år, Geir Vannebo har med dyktighet og lang rutine styrt pengesekken, turneringsleder har vært 
Rolf Engebretsen, Per Johansen som materialforvalter og Øystein Mauritzsen har virket som 
sekretær, ansvarlig for turneringsregnskapet og redaktør for Kløver Ess News. I tillegg har 
ansvaret for våre faste turneringer, dvs NOREMA-CUP, Fosheim-Cup og Jule- og 
Påsketurneringen vært fordelt innen styret og vi har vel kommet brukbart fra disse 
turneringene. Dessverre har ikke sekretæren hatt tid og anledning til å lage noe nummer av 
Kløver Ess News til dette Årsmøtet, men det kommer forhåpentligvis et nummer til høsten.  

I perioden har vi hatt tre styremøter der løpende saker har blitt behandlet, men 
forholdet rundt og tilpasning til den nye kretsdannelsen har vært en gjenganger. Den nye 
strukturen har vel satt seg nå og fungerer rimelig tilfredsstillende, vi får mye informasjon både 
når det gjelder styremøter med referater og KM-arrangementene via internett hjem til 
sekretæren. Herfra er også følgende gode resultater fra KM-turneringer hentet: I 
veteranklassen ble Rolf Engebretsen og Ragnvald Samuelsen nr 4 og kvalifisert, i KM-par ble 
Tron Skiaker og Jon Ivar Seiersten nr 4 etter å ha ledet store deler av turneringen og i mix ble 
Britt-Inger og Leif Bentestuen nr 3. Klubbmesterskapet i år ble ganske overlegent vunnet av 
Svein Seiersten og Jan Gudbrand Ohren. Av andre gode resultater i inneværende sesong må 
nevnes at samme Jan Gudbrand vant Hadelandsmesterskapet sammen med Rune Strand. I 
Harestua Cup ble Rune Strand og Jon Ivar Seiersten nr 2 og i Hallingby Cup klarte Jan 
Gudbrand og Svein Seiersten andreplassen, slått med fattige to poeng. De samme to spillerne 
fikk også en hederlig 6. plass i NOREMA-Cupen 1999, slått med en plass av Britt-Inger og 
Leif Bentestuen. 

Det ble i år gjort et forsøk på å arrangere Bridgens Dag i forbindelse med Nordiske 
dager i begynnelsen av juni, men Sigbjørn som gjorde noen henvendelser til Lemvig BK i 
Danmark fikk ingen tilbakemelding derfra så dette må dessverre droppes i sin tiltenkte form. 
Det kan jo likevel tenkes at vi kan arrangere en lokal turnering hvis noen i salen vil påta seg 
ansvaret for dette? 

Konklusjonen på årets sesong må bli at vi har oppnådd en del gode resultater, men 
nedgangen i antall spillere på fredagskveldene er en bekymringsfull tendens som vi må prøve 
å snu. 

Styret takker medlemmene for innsatsen i årets sesong og så møtes vi i morgen til en 
bridgefest med premieutdeling som vi håper blir minst like hyggelig i fjor. Vel møtt til neste 
sesong. 
 


