
   

ÅRSBERETNING 2016 

  

Styret har i 2016 bestått av: 

  

Leder:             Øystein Mauritzsen                Nestleder:       Kari Bjørg Saarheim 

  

Kasserer:        Ragnar Knarud                       Sekretær:        Jan Erik Larsen 

  

Det er i løpet av året avholdt 3 styremøter og behandlet 40 saker. I tillegg hadde 
styret et møte i oktober hvor Geir Vannebo skolerte oss i bruk av hjemmesida til 
Kløver Ess. Via vår investering i stokkemasking forsyner Geir 4 klubber med spill. De 
viktigste sakene har vært jubileumsarrangementene, ungdomssatsingen, bridgeturen 
til Bulgaria og vedtektsendringer. 

 Bridgeklubben Kløver Ess ble stiftet i 1966 og fylte med andre ord 50 år i 2016. For å 
markere dette ble det året før oppnevnt en egen jubileumskomite. Denne komiteen 
hadde også ansvaret med å få ferdig ei jubileumsbok om klubben. I det ferdige 
produktet kan en lese om klubbens virksomhet og dets medlemmer i de 50 årene 
som har gått siden fødselen. Salget av boka har vært meget bra og hele 
bokprosjektet har gått med overskudd. Selve jubileet ble feiret på Bøndernes Hus 
lørdag 7. mai, hvor bl.a. ordfører Lars Magnussen var til stede og holdt en meget 
hyggelig og rosende tale til 50-åringen og ga klubben 5000 kr i gave. På 
jubileumsfesten ble det utnevnt 2 nye æresmedlemmer: Øystein Mauritzsen og Geir 
Vannebo. I begrunnelsen for utnevnelsene ble det lagt vekt på det utmerkede arbeid 
og den betydning deres innsats har hatt for klubbens virksomhet gjennom mange-
mange år.   

Bridgeklubben Kløver Ess har også dette året hatt en fin økning i medlemstallet. 
Klubben har nå 54 medlemmer. Det kan nevnes at i 2014 og 2015 var 
medlemstallene henholdsvis 38 og 45, så rekruttering er tilsynelatende ikke noe 
problem. Det er imidlertid en utfordring å få barn og ungdom til å fatte interesse for og 
engasjere seg i bridge. Dette har vi også i år forsøkt å gjøre noe med:  

 -          Vi informerte ungdoms- og videregående skoler om årets sommerleir i 
Fredrikstad, men klarte bare å få en deltaker. 

 -          Like før jul deltok noen av klubbens medlemmer som «bridge-lærere» for barn 
og unge i forbindelse med «Spillets dag» på Jevnaker Folkebibliotek. 



 -          Medlemmer av klubben besøkte også Skolefritidsordningen på Toso skole og ga 
opplæring i bridge til barneskoleelever.   

 En medvirkende årsak til den fine medlemsøkningen, er det arbeid Anne Marit Borg 
har gjort når det gjelder opplæring. Hun har i 2016 gjennomført kurs i 
frivillighetslokalene til Jevnaker kommune. I vårhalvåret stod hun for et lavterskel- og 
i høsthalvåret et begynnerkurs hvor antall deltakere i begge kursene varierte fra 10-
16 spillere hver kveld.   

 Styret har også vært opptatt av å skape en hyggelige spill-kvelder med en fin sosial 
atmosfære blant klubbens medlemmer. Når vi andre har dukket opp, har kortmapper 
og det som hører til for å spille bridge kommet på plass, takket være Geir Vannebo, 
han leverer også spill til tre klubben. På et bord mot veslesalen har vi funnet kaffe og 
noe godt å bite i, som Hilde Nes har ordnet med. Styret vil rette en stor takk til dere 
begge for det dere bidrar med. 

 Det er blitt en tradisjon for Kløver Ess å arrangere turer for bridge-entusiaster både i 
egen klubb og medlemmer i andre klubber. I 2016 ble det gjennomført to slike turer. 
En lengre tur til Bulgaria og en med DFDS t/r København. 34 bridgespillere var med 
til Bulgaria. Uheldigvis ble en av deltakerne alvorlig syk under oppholdet, med de 
konsekvenser det alltid medfører. På den andre turen spilte vi landskamp mot danske 
bridgespillere. Det ble en stor suksess med dobbeltseier til nordmennene.  

 Tilslutt nevnes noen av resultater i siste sesong: 

 Klubbmesterskapet:   Klasse A: 1. Svein Seiersten og Alf Jan Raaheim 

                                    Klasse B: 1. Sverre Jensen og Knut Erik Dahl 

 KM-kvinner                 1. plass: Ingeborg Blisten-Anne Marit Borg 

 Påskecup:                  1.    Erik Eriksen og Leif Magne Parthagen (Hen Bridgeklubb) 

 KM-mix:                      4.    Eva Cecilie Egge og Erik Nilsen 

 Rekrutt turnering:        1.    Tor Gulbrandsen og Alf Strandbo (Brandbu Bridgeklubb) 

                                     3.    Øystein Mauritzsen og Knut Erik Dahl 

 Sommerturnering:      A-gruppa: 1. Svein Seiersten 

                                    B-gruppa: 1. Sverre Jensen 

 Singelturnering:          1.    Ole Wirstad     2.    Erik Eriksen 

 Sparebankcup:           1.    Arild Nilsen og Reidar Brentebråten 

                                     2.    Øystein Mauritzsen og Jan Ove Øiahals 

  



Bulgaria turnering:      1.    Geir Vannebo og Ole Wirstad. 

                                               2.    Øystein Mauritzsen og Ragnvald Samuelsen 

 DFDS – turnering:      Landskamp til København:  

 Marianne Grini og Øystein Mauritzsen ble nr 4 begge veier. 

 Julecup:                      1.    Ragnar Knarud og Halvard Fallang 

 Jan Erik Larsen. 

  

 


