Årsberetning sesongen 2011/12
Vi har gjennomført 4 styremøter og behandlet mange saker som gjør at klubben vår fungerer til beste
for medlemmene?
Kløver Ess har 21 medlemmer, hvorav 1 K-medlem. Men i løpet av sesongen har 54 spillere deltatt på
spillekvelder. Dette er flere enn på mange år!
I høst startet vi opp med bridgemate. Det ble gjennomført kurs på kretsens klubbkonferanse i høst og
vi fikk en god innføring i bruken av bridgemate. Enda har vi valgt å kjøre ”dobbelt”, med både mater og
slipper, men det er bare et tidsspørsmål før vi kun bruker mater. Fordeler med bridgemate er jo at
resultatene er klare samme kveld.
Det negative er at forbundet fortsatt ikke er klare til å ta i mot resultatene, men dette er også bare et
tidsspørsmål.
Et annet negativt moment er at Ringerikes Blad og Hadeland ikke alltid tar inn resultater og
reportasjer. Som et eksempel er en lengre innslag om klubbmesterskapet, hvor vi også hadde lagt
med bilder av klubbmesterne. Dette er ikke kommet inn i noen av avisene.
Klubbmestere klasse A ble: Tron Skiaker og Ragnar Knarud og i klasse B ble det Arild Olsen og Erik
Nilsen.
Etter 3 år i Tyrkia valgte vi i 2011 og sette kursen mot Tunisia, mer bestemt Monastir. Der hadde vi
nok en hyggelig uke, med utflukter, sol og bading, og selvsagt spilling i 5 kvelder og en kveld med
quiz.
Det ble ”borteseier” i Monastir ved at Stig Risberg og Erik Thorvaldsen gikk av med seieren. Men vi tok
litt igjen siden Geir og undertegnede vant quizen.
Stor takk til Øystein for den jobben han legger ned, ikke bare i forhold til quizen og at han lager alle
spørsmålene, men også den jobben har gjør for å forberede turene våre og som reiseleder. Dette
fortjener en stor applaus.
Og Øystein ligger ikke på latsiden også i løpet av 2012 er det planlagt tur. Vi skal prøve oss på cruise
med Adventure of the Seas, og det er alt blitt 29 påmeldte.
Spillingen vår gjennom sesongen har stort sett vært på Bøndernes Hus, men vi har gjennomført både
julecup og påskecup ved Jevnaker kommunes kulturlokaler. Dette er lokaler vi får låne gratis.
I høst som året før, gikk spillingen av seriemesterskapet i Flesberg. Vi har valgt å overnatte ved
Lampeland hotell. Her har vi fått en helt ypperlig service. Det er synd at ikke flere er interessert i å
delta på dette. Også KM veteran og KM kvinner ble avviklet på samme sted og i veteranklassen fikk vi
både gull ved Geir Vannebo-Ole Wirstad og bronse ved Ragnvald Samuelsen-Øystein Mauritzsen,
mens vi i dameklassen fikk bronse ved Anne Marit og Ingeborg (?)
I sommer hadde vi innbrudd i utstyrsskapet vårt. Nå har eierne av Bøndernes Hus snekret et sikrere,
låsbart oppbevaringssted for det verdifulle utstyret vårt. Øystein har resirkulert hyller av det gamle
skapet, så nå har vi god plass til alt materiellet vårt.
Avslutningsvis ønsker jeg også å gi en honnør til Hilde. Hun smører mat og koker kaffe til oss, slik at vi
har ypperlig servering hver mandag. I tillegg til at hun står for serveringen på jule- og påskecupen.
Tusen takk Hilde for at du har vært villig til å gjøre dette. Jeg håper du vil fortsette å yte oss denne
servicen også neste sesong.

