
 

Årsberetning 2014 
 
 
Styrets sammensetning i 2014: 
Leder:   Øystein Mauritzsen 
Nestleder:  Ragnar Knarud 
Kasserer:  Geir Vannebo 
Sekretær:  Anne Marit Borg 
 
 
Det er i løpet av 2014 avholdt tre styremøter og behandlet 27 saker. I tillegg ble det avholdt 
ekstraordinært årsmøte 15.09.14 for å godkjenne RAF-regnskapet.  
 
Medlemstallet fortsetter sin positive utvikling. Vi har nå 38 medlemmer, hvorav 17 er ferske 
spillere. Tre av disse er juniorspillere.   
 
Kløver Ess arrangerte KM Mix på vegne av kretsen igjen i 2014. Dette vil vi også gjøre i 
2015.  
Vi arrangerte også sommerbridge hvor de sju beste kveldene var gjeldende. Nok en gang en 
meget positiv aktivitet. Flere kvelder spilte vi med 18 par – 10 par i pulje 1 og 8 par i pulje 2. 
 
Årets tur gikk til Albania, nærmere bestemt Durres. Dette er sjuende året Kløver Ess reiser på 
bridgetur til sydligere strøk. I år tror jeg vi hadde rekord; hele 33 personer var med. Av disse 
skulle 28 spille bridge.   
Vi fulgte samme opplegg når det gjelder spilling som tidligere år. Det vil si at det ble strand 
og aktivitet på formiddagen og spilling på kvelden. 
Nytt av året var den interessen vårt besøk i Albania fikk. Første kvelden hadde vi besøk av tre 
TV stasjoner. Dette skyldes kanskje at Albanias turistminister hadde meldt sin ankomst. 
Presidenten i Albanias bridgeforbund kom også for å ønske oss velkommen til landet. Han 
hadde med en ”gave” til Kløver Ess sin formann. Gaven var at Øystein og Mr Kapo skulle 
delta på Albanias svar på frokost TV på Top Channel.  Dette var noe alle så fram til med stor 
glede, ikke minst Øystein som gledet seg til å promotere bridge og ikke minst EM i Tromsø 
på Albansk TV. 
Vi medlemmer i Kløver Ess kan absolutt være stolt av vår formann. Øystein klarte oppgaven 
med bravur.  
Også i Albania hadde vi besøk av albanske spillere hver kveld. Alle veldig hyggelige 
deltagere ved det grønne bord.  
De siste årene har det vært mulig å ha bridgetur over to uker. Den første uken ble det spilt 
landskamp i Tirana med to lag fra hvert land. Norge fikk 2. og 4. plass. På det norske laget 
hadde vi med nybegynnere. En meget respektabel passering av våre spillere.  
Av andre resultater fra Durres så kom mr Kapo med makker på annen plass sammenlagt. 
Beste hele Kløver Ess par ble nr fire. Dette var Ole Wirstad og Halvor Desserud. Men 
Ingeborg fikk tredje plass sammen med sin makker og gemal Tron. 
 
Av andre resultater kan nevnes at Kløver Ess sitt første lag rykket opp en divisjon i årets 
seriemesterskap. Laget besto av Ole Wirstad, Geir Vannebo, Arild Nilsen og Aril Hiim. Vi 
gratulerer og ønsker lykke til i tredje divisjon neste år. 
Ellers må nevnes at Rune og Geir fikk andre plass i KM Veteran, mens Ole og Øystein ble nr 
9. 



Beste Kløver Ess par i KM mix ble Hilde og Geir på fjerde plass, mens Ingeborg med makker 
Tron tok femte plassen. 
Ingeborg og Anne Marit ble kretsmestere for damer. 
Årets klubbmestere ble Arild og Arild i klasse A og Øystein og Ragnvald ble klubbmestere i 
klasse B. 
Harestua cup ble vunnet av Rune med makker. 
Hilde med makker ble nr 9 og Ole og Ingeborg ble nr 11. 
Beste Kløver Ess spiller i Sparebank 1 cup ble Rune, med makker kom de på delt fjerde plass. 
Mens Hilde og Ingeborg ble nr 7. 
Julecupen ble vunnet av Hilde og Geir, med Arild og Arild på annen plass. 
I påskecupen ble beste Kløver Ess par Ragnar og Øystein på tredje plass.  
 
Også i 2014 har det vært spilling på frivillighetssentralen på Jevnaker. Vi får låne lokalene 
gratis og det 3 – 5 bord hver tirsdag. I tillegg til spilling har vi også hatt små teorileksjoner i 
forkant. 
 
Kløver Ess er innvilget kr 20.000 fra NBF til filmprosjekt og ungdomsarbeid. Vi tenker å 
henvende oss til ungdomsklubbene på Jevnaker og Hallingby. Det vil bli holdt presentasjoner 
for disse to ungdomsklubben tidlig i 2015. Mer info om dette arbeidet vil komme senere.  
 
I høst fikk vi merke hvor sårbare vi er om vår dataguru Geir skulle bli syk. Under Geir sin 
sykdom i høst fikk vi til fulle merke hvor avhengig vi er av blant annet hans datakunnskaper 
på Ruter. Så tusen takk Geir for den jobben du legger ned foran pc`en for at vi alltid skal ha 
full resultatservice.  
I løpet av januar vil det bli avholdt intern opplæring for å unngå at vi kommer i samme knipe 
en gang til. 
 
Avslutningsvis vil jeg minne om hjemmesiden vår. På denne finner dere resultatservice, i 
tillegg til referat fra styremøter og årsmøter. Her finner dere også bilder med korte referater 
fra alle turene vi har vært på. 
 
Anne Marit 
 


