
Årsberetning for Kløver Ess, sesongen 2001/2002: 
 
Styresammensetningen i sesongen har vært nyvalgt formann Frank Pedersen, kasserer med 
lang rutine Geir Vannebo (faktisk har han 10-årsjubileum i år), sekretær og regnskapsansvar-
lig Øystein Mauritzsen, frustrert turneringsleder Rolf Engebretsen og pliktoppfyllende 
materialforvalter Per Johansen. I tillegg har Guttorm Olimb og medhjelpere skjemmet oss bort 
med alltid klargjort spillelokale og førsteklasses servering til hyggelige priser. Vi har denne 
sesongen hatt 20 A-medlemmer, 5 B-medlemmer og totalt har ca 40 spillerer deltatt på våre 
ordinære spillekvelder, men gjennomsnittsoppslutningen har vært på ca 6 bord. 
 Vi har i sesongen hatt to styremøter, ett i august der sesongopplegget ble spikret og ett 
i forkant av Årsmøtet. Ellers har telefon og den kort avstand mellom formann og sekretær 
gjort at løpende saker har blitt taklet på sparket. 

Sesongen har vært av det tradisjonelle slaget der vi har avviklet de turneringene vi har 
hatt ansvaret for på en tilfredsstillende måte, det gjelder både jule- og påskecupene, Fosheim 
Cup og ikke minst NOREMA Cup der vi nyter godt av gratis spillelokaler og sponsorstøtte. 
(Fosheim er for øvrig til salgs så det er jo å håpe at noen i klubben slå til og kjøper etablisse-
mentet slik at vi er sikret flere uforglemmelige og spennende opplevelser der. Prisen er på 
noen millioner, og det er jo litt mer enn kassa til reise og aktivitetsfondet kan klare). 

Av oppnådde resultater må fremheves klubbens innsats i NM for lag. Laget, som besto 
av Geir, Ole, Rune og Frank nådde fram til 3. runde etter å ha slått ut Astra i første runde, 
Drøbak i andre runde før de måtte gi tapt for Vestby i 3. runde. På bakgrunn av dette er det 
vel sannsynlig at Vestby blir Norgesmestre. Ellers vant Ingeborg og Tron Fjæringstad Cup, 
Mauritzsen-Samuelsen ble nr 5 i Norema Cup, Rune og Jan G. Ohren ble nr 15 i 
Storefjellsturneringen med noggo attåt, Ole og Geir ble nr 5 i fjorårets Hadelandsmesterskap, 
men denne plasseringen regner vi med å forbedre kraftig i morgen. Årets klubbmesterskap så 
ut til å bli en uspennende affære etter nest siste runde da Rune og Tron ledet med over 30 
prosent og bare skulle ta siste kvelden som en sjarmøretappe. For å gjøre det hele mer 
spennende etter siste runde skjedde det nærmest en sportslig kollaps og de ble dermed nesten 
tatt igjen av fjorårsmestrene, ekteparet Bentestuen, men det var kanskje rutinen som gjorde at 
de allikevel rodde i land seieren med minst mulig margin. Hvem som er vinneren av 
Årspokalen får vi holde hemmelig til premieutdelingen finner sted under årsfesten. 

Bl.a. som en følge av at sekretæren har fått en mer tidkrevende jobb som fordrer større 
del av hans oppmerksomhet så takker han for seg etter å ha sittet i denne posisjonen siden 
1988, vært ansvarlig for turneringsregnskap og klubbpoengene siden 1996, vært 
hovedansvarlig for å arrangere Norema Cup siden 1992,  Foseheim Cup siden 1996 samt 
produsert 10 nummer av Kløver Ess News.  

Da synes jeg at jeg med god samvittighet kan lene meg tilbake og si ”Takk for meg”. 
 
 
_______________________________ 
Øystein Mauritzsen, sekretær. 
 
_______________________________ 
Frank Pedersen, formann. 
 
 


