
Årsberetning 
 

Styret har i 2010 - 2011 bestått av: 
Leder:  Øystein Mauritzsen 
Nestleder: Gunborg Skiaker 
Kasserer: Geir Vannebo 
Sekretær: Anne Marit Borg 
 
Det er i løpet av året avholdt 3 styremøter og behandlet 27 saker. 
Vi har hatt spilling på Bøndenes Hus og 40 spillere har vært innom oss og spilt i løpet av 
sesongen. 
Kløver Ess har 19 medlemmer. 
I høst gjennomførte vi kurs. Det startet med 5 stykker, men avsluttet med 3. En av disse har 
fortsatt å spille litt på vårparten. Hun har spilt med Øystein på Hen BK. 
Kløver Ess har gjennomført Sparebank 1 – cup, julecup og påskecup. Sistnevnte ble arrangert 
i Jevnaker kommunes flotte kulturlokaler. Disse lokalene fikk vi låne gratis. For å avvikle 
påskecupen kjøpte vi 10 bridgebord fra Hønefoss BK. Disse ble kjøpt til en pris langt under 
det halve. 
I høst arrangerte vi for 3. gang tur til Kemer i Tyrkia. Dette har vært veldig hyggelige turer 
som også har samlet deltagere fra andre klubber i kretsen. Stor takk til Øystein for den jobben 
han legger ned for at vi skal kunne reise på disse turene. For øvrig ble det Øystein med sin 
makker Ragnvald som vant turneringen i Kemer. Tron og Ingeborg kom på en andre plass 
med svært liten margin. 
Åretes tur går mest sannsynlig til Tunis. 
Av resultater som ble oppnådd i løpet av sesongen: 
Årets klubbmestere ble Svein Stubberud og Tor Gulbrandsen. (Første gang de har blitt 
klubbmestere – gratulerer!) 
Årets krestmestere for damer ble Ingeborg og Anne Marit. Anne Marit ble også nr 3 i KM 
mix med makker fra Krødsherad. 
Kampen for å bli årets spiller var uhyre jevn og før siste kveld hadde tre spillere mulighet til å 
få et napp i tinnseidelen. Resultatet får dere under årsfesten. 
Grasrotandelen vokser og resultatet for 2011 kan bli på så mye som kr 50.000 som tendensen 
fortsetter. 
Geir legger inn alle resultater på Spar Ti. Der finner dere også terminlister, diverse referater 
og annet interessant stoff.  Takk Geir for jobben du legger ned her.  
 
 
Anne Marit  
sekretær 
 
 
 


