
Årsberetningen 2018. 

Styret har i perioden bestått av: 
- Leder Ragnar Knarud 
- Nestleder: Oddny Christoffersen 
- Kasserer Halvor Desserud 
- Materialforvalter Arild Nilsen 
- Sekretær: Øystein Mauritzsen 

 
i 2018 har det blitt gjennomført 3 styremøter og behandlet 49 saker. 
Ved årsskiftet var det registrert 82 medlemmer hvorav 63 var hovedmedlemmer, 11 av 
hovedmedlemmer spiller ikke i klubben, men har meldt seg inn i forbindelse med turer til 
Syden. Turen i 2018 ble gjennomført i samarbeid med Christian Reinholdt fra København og 
gikk til Dhermi i Albania med totalt 73 reisende. Selv om medlemstallet er blant de høyeste i 
Buskerud Krets så har vi likevel den tilbakevendende utfordringen med å få yngre spillere inn 
i klubbmiljøet, der har vi alle et ansvar, uten tilvekst av yngre spillere kan det på sikt se 
mørkt ut. 
 
Klubben har en god økonomi, blant annet fordi vi har gode inntekter via grasrotandelen der 
vi har 22 bidragsytere, over 41000 kroner kom inn i klubbkassen i 2018. Også verdien av våre 
aktiva representert ved stokkemaskinen, 20 bridgemater, 2 servere, 2 Bridge+more-
maskiner, 2 laptoper, 10 bridgebord og nesten 1000 kortmapper med innhold, har en 
beregnet verdi på over 100.000 kroner. I tillegg har vi også inntekter ved å dublere spill for 
Brandbu og Harestua. 
 
Det er gjennomført grunnkurs i bridge med 6 deltakere på Frivilligsentralen under ledelse av 
Anne Marit Borg. Samtidig spilles det lavterskelbridge med et oppmøte på fra 2 til 4 bord. 
 
Kløver Ess har deltatt på 2 stand, ett under Ringeriksdagen i Hønefoss og ett på torget på 
Jevnaker uten at dette har gitt umiddelbare resultater. 
 
Sommerbridgen ble gjennomfør som Monrad, med og uten handicap og premiering i begge 
kategorier. Den store oppslutningen gjorde at vi investerte i flere bridgemater og ekstra 
server, slik at vi nå er bedre forberedt på stor oppslutning. 
 
Turneringsformen på klubbkveldene har vært en gjentakende utfordring. Vi har forsøkt å 
finne en form som passer for de aller fleste, men vi ser at ikke alle er like fornøyd. 
Monradspill gir trolig den mest rettferdige spilleformen, men det kan fort bli litt for alvorlig 
for de med liten erfaring og spilletrening. Derfor må vi søke å finne enda bedre alternativer 
spillingen framover. NB eget tema for årsmøte. Her ønsker vi innspill.  
 
Vi har deltatt med 2 lag i seriemesterskapet og av økonomiske grunner deltar vi på 
Lillehammer og det har vært en lykkelig løsning. Benyttelse av Avinors hytter og hytte stilt til 
disposisjon av Kåre gjorde week-end oppholdt på Lillehammer både rimelig og sosialt. 
Resultatmessig må vel seriemesterskapet representere et høydepunkt da vårt førstelag 
bestående av Ragnar Knarud, Arild Nilsen, Arve Melhus og Tron Skiaker gikk ubeseiret 
gjennom 7 kamper, de tok en overlegen seier og skal derfor spille i 3. divisjon neste år, 



gratulerer, kjempebra! Det andre laget ble nummer 5 og hadde blant annen en debutant 
med, Kåre og Jan Ove vant 3 kamper, de er jo neste å betrakte som juniorer så «there is 
hope in hanging snore». 
 
Av andre resultater nevnes: 
Klubbmesterskapet 2017/18 endte med seier til Svein Seiersten-Halgeir Lunde i A og Erik 
Nilsen-Terje Larsen i B. 
Julecupen ble vunnet av Halvard Fallang-Halgeir Holden foran Knarud-Melhus 
Påskecupen: John Ivar og Svein Seiersten foran Øystein Mauritzsen-Kristin Viganger. 
Rekrutturneringen: J. I. Seiersten-Mari Anne Grini Enger nr 3 
Låvebridge hos Kåre: Ingeborg Haakenstad-Sverre Jensen foran Terje Bergsli-Egil Grua. 
SpB1-Cup: far og sønn Seiersten ble Hadelandsmestre og nr 4 av 36 par i hele turneringen. 
I KM Mix ble beste Kløver Ess-par Hilde Nes og Ole på 8. plass. 
KM veteran: Arild Nilsen.Arve Melhus nr 4 
Harestua Cup: Svein-Seiersten-Finn Brentebråten nr 2, Ingeborg B. Arvid Haugen nr 3, Dag 
Mengseth-Anne Rydning nr 6 av 26 par. 
Årets spiller ble Arild Nilsen som tviholder på tinnseidelen fra året før, tett fulgt av Halvard 
Fallang. 
Valgkomiteen består i år av: Jan Erik Larsen og Kåre Bjerntnæs. 
Hederstegn: Inger Jacobsen og Anne Marit Borg. 
Og beste årsfest ever, ble ledet av Arve Melhus, Ingeborg Blisten og Kent Lieng 

 Vi har tradisjon for å gi honnør til de som har vært spesielt viktige for at klubben vår skal 
fungere på en best mulig måte og her må vi først og fremst gi fortjent ros til Halvard som har 
vært turnerlingsleder på en framragende måte. Uten mat og drikke duger heltene ikke, så all 
ære til deg Hilde for serveringen under hver spillekveld. 
 
Til samtlige medlemmer: Takk for et hyggelig bridgeår, både på Bøndernes og i mange, andre 
sosiale sammenheng. 


