
 ÅRSBERETNING 2015 
 

Styrets sammensetning har vært: 
Leder   Øystein Mauritzen 
Nestleder Ragnar Knarud 
Kasserer Geir Vannebo 
Sekretær Anne Marit Borg 
 
Det har vært gjennomført 3 styremøter og behandlet 20 saker. I tillegg har det vært et 
ekstraordinært årsmøte. 
Kløver Ess har nå 45 medlemmer, som er en økning fra i fjor på 4 medlemmer. 
 
På vårparten fikk vi Allan Livgård fra NBF for å ha Ruter opplæring med de som ønsket. Det 
deltok 11 personer på opplæringen.  
 
Det har også i år vært arrangert kurs, både på våren og høsten. Høstens kurs samlet opptil 16 
personer enkelte kurskvelder. I tillegg til kursvirksomheten spilles det bridge ved Jevnaker 
frivilligsentral hver tirsdag. Antall deltagere har ligget på mellom tre og fire bord.  
 
Vi har for tiden ett lag som spiller i seriemesterskapets 3. divisjon. Laget består av Geir 
Vannebo, Ole Wirstad, Arild Nilsen og Arild Hiim. 
 
Norsk Bridgeforbund arrangerte en ”mini-juniorleir på Algarheim, og her deltok 5 
ungdommer fra Kløver Ess. Dessverre har ingen av disse valgt å fortsette i klubben. 
 
I høst hadde Jevnaker skole lærere på Lions kurs. Elvene ble ”lånt ut ”til ulike lag og 
foreninger. Noen medlemmer av Kløver Ess stilte opp som ”lærere”. 39 elever fikk innføring i 
bridge, men dessverre resulterte det ikke noen rekruttering til Kløver Ess. Dette til tross for at 
”lærerne” følte det var vellykket.  
 
Årets tur gikk til Nord Kypros og samlet 40 reisende hvorav 19 bridgepar. Dette igjen ga oss 
muligheten til å invitere 5 lokale par fra Kypros. Vi spilte i A og B klasse med 6 bord i hver 
klasse. Åpningen ble foretatt av borgermesteren i Kyrenia.  
Vinnere i klasse A ble Stig Risberg og Erik Thorvaldsen foran Bob Chippen og Alex Shield. I 
klasse B vant Jean Cambell og Kari Sakshaug foran Liv og Per Sørvoll. 
Som turneringsleder vil jeg bemerke at 12 bord blir for mye å administrere når en i tillegg skal 
spille. Jeg må få takke min tålmodige makker Ingeborg som måtte tåle mange avbrytelser 
under spillet hver kveld.  
 
Ellers var Øystein innstilt til som kandidat til årets ildsjel i regi av NBF, men tapte på 
målstreken. 
 
Avslutningsvis vil jeg minne om hjemmesiden hvor Geir kontinuerlig oppdaterer resultater fra 
hver spillekveld. Takk til Geir for den jobben du gjør både med resultatservice hver 
spillekveld og oppdateringen av hjemmesiden.  
 
 
Anne Marit 
Sekretær. 


