
Årsberetning for sesongen 2000/2001. 
  

Klubbens ansikt utad og ansvarlige for å forsøke å tilfredsstille klubbens 19 A- og 7 B 
medlemmer har vært formann Erling Rørvik, som gjorde et litt motvillig comeback i fjor, 
kasserer er fremdeles Geir Vannebo, turneringsleder Rolf Engebretsen, materialforvalter den 
evigunge sekstiåringen Per Johansen og sekretær, turneringsregnskapsansvarlig og 
selvutnevnt redaktør, Øystein Mauritzsen. I tillegg har styret med rimelig tilfredsstillende 
resultat gjennomført både NOREMA CUP og julecupen. Dessuten har vi Påskecupen og 
Hadelandmesterskapet å ta oss av før sesongen er over.  

I perioden har vi hatt ett styremøte i juli for å forberede sesongen og ellers enkelte 
sammenkomster hvor vi bl.a. bestemte oss for å påta oss Hadelandsmesterskapet. Siste 
styremøte fant sted i forkant av Årsmøtet der styrets synspunkter til de forskjellige punktene 
på Årsmøtets saksliste ble gjennomgått. 

Fire av klubbens medlemmer gjorde i høst et forsøk på å rekruttere medlemmer fra 
Jevnaker Ungdomsklubb, men tidspunktet var nok ikke gunstig valgt for det kom ingen 
ungdommer, bortsett fra ham som låste opp dørene og serverte oss smakfull kaffe. 

I neste års OL i Salt Lake City vil bridge være en oppvisningsgren. Det må derfor 
være rimelig å omtale vår aktivitet som en sport, men dessverre har klubbens sportslig 
prestasjoner i sesongen vært på det jevne. Vi klarte riktignok med god margin, 14 poeng foran 
Asker på andreplass, å spille laget vårt opp fra 5. til 4. divisjon i løpet av to helger, men 
utover dette er det ikke registrert noen lysende resultater. Men, noen må likevel nevnes: 
Engebretsen-Samuelsen ble nr 5 i KM-kvalik par og samme par ble nr 6 i 
Ringeriksmesterskapet. De beste prestasjonen i parsammenheng gjorde antakelig paret Geir 
Vannebo-Rune Strand da de ble nummer to i Ådalsmesterskapet i fjor høst og Rune Strand og 
Jahn Ohren da de ble Hadelandsmester på tampen av fjorårssesongen. I NOREMA-CUP ble 
Jahn G. Ohren, som den gang var medlem av Kløver Ess, nr 4. Klubbmestre år 2000 i klasse 
A ble B-medlemmene Leif Bentestuen-Svein Seiersten og i klasse B, A-medlemmene Hans 
Dihle og Arne Roen. (Hvis det er resultater som ikke er nevnt her, men som fortjener å bli 
nevnt så tar vi det som bemerkninger til Årsbertningen og får dette med i referatet). 

På forrige årsmøte rakk vi å sende blomster til Odvar Bråten med hilsen fra alle i 
Kløver Ess og dette var noe han satte veldig pris på. Odvar døde den 19. mai, vel 70 år 
gammel. Han var ivrig og trivelig bridgekamerat som vi herved ærer med ett minutts stillhet. 
 
 
 
Erling:  
Det er litt kjedelig at jeg må melde forsinkelse til årsmøtet, men det var dessverre ingen vei 
utenom. Regner med at jeg er ferdig med pliktene på jobben seinest 1700, men det er jo også 
begynnelsen på påsketrafikken så dette kan vel også innebære en ytterligere forsinkelse. 
Inntil jeg dukker opp må det velges en midlertidig sekretær som kan påbegynne referatet. 
Jeg håper du godkjenner årsberetningen og kan lese den opp i mitt (sannsynlige) fravær. 
Har ellers sendt sakslisten til Geir for kopiering. Det samme gjelder RAF-regnskapet. Du får 
for sikkerhets skyld også kopi av disse. 
miz. 
 
PS. 
Jeg har bedt Rolf ta med mobilen slik at jeg kan ringe å si når det er sannsynlig at jeg vil 
dukke opp. Hvis det bare skulle dreie seg om under en halv time kan dere kanskje forsinke 
møtet litt ved å bruke tida til å trekke makkere til duppen? 
 


