
Ski Bridgeklubb 
80. årsmøte, mandag 26. april 2010 
 
Årsberetning for sesongen 2009 / 2010 
 
Styret har denne sesongen bestått av: 
 
Leder Rolf N Hansen 
Nestleder Arne Almendingen 
Sekretær Simon Rasmussen 
Kasserer Anton Bachke 
Styremedlem  Per Arild Kvist 
Styremedlem  Randi Uttisrud 
Varamedlem Anna Malinowski 
 
Per Sletten har vært revisor og Leif Otto Listhaug har vært webmaster for klubbens nettsider. 
Valgkomité har vært Turid Bjørnå og Torstein Kjærvik. 
 
Antall medlemmer i klubben er 68 mot 69 i fjor. Disse fordeler seg med 54 medlemmer i 
NBF, 11 B-medlemmer som har hovedmedlemskap i en annen klubb, ett juniormedlem og 2 
kurs-medlemmer. Det er to aktive æresmedlemmer i klubben. Kveldsavgiften i klubben har 
gjennom denne sesongen vært kr 70. Juniorer spiller gratis. Årskontingenten var kr 600 for 
medlemmer og kr 300 for klubbmedlemmer. 
 
I det sittende kretsstyret er klubben representert med Arne Almendingen som styremedlem. 
Randi Uttisrud er medlem i NBF sitt rekrutteringsprogram. 
 
Anton Bachke har vært klubbens representant i styret i Folkets Hus og Per Arild Kvist overtar 
denne posisjonen. 
 
De foreløpige tallene viser at sesongens driftsresultat er på kr 10.786 mot et underskudd på 
kr 7.516 foregående år. Egenkapitalen har økt fra 60.000 kr for ett år siden til i overkant av 
70.000 kr. Det har vært anskaffet en del nye meldebokser, men ellers har det ikke vært 
større investeringer i løpet av sesongen. 
 
I løpet av året har Herman Larssen hatt 70 års jubileum og Geir Liabø 60 års jubileum. 
 
Ski Bridgeklubb fyller 80 år høsten 2010 og det er satt ned en egen komité som har ansvaret 
for planlegging av jubileumsmarkeringen. 
 
Klubbens utvikling 
Styret har sett med bekymring på den sviktende deltagelsen på klubbens spillekvelder 
gjennom sesongen. Vi gjennomførte i fjor en opprydding i medlemsregistret som medførte 
kraftig nedgang fra 2008 tallene, men trenden er likevel at antall medlemmer synker jevnt. 
Noe tilsig av nye medlemmer har ikke forekommet i særlig grad, selv om vi pr. dato har 
registret 2 K-medlemmer og 1junior. 
  
I lys av utviklingen har styret invitert til debatt på årsmøtet rundt hva medlemmene vil med 
Ski Bridgeklubb! I forkant av møtet har vi mottatt noen innspill på hvordan man ønsker at Ski 
Bridgeklubb skal være og hvordan man skal komme dit. Det er laget et eget faktaskriv om 
utviklingen i klubben som en bakgrunn for debatten og dette skrivet har vært publisert på 
nettsidene i forkant av årsmøtet. Styret har ikke fremmet et eget forslag, men ønsker å 
gjennomføre en debatt blant medlemmene før det foreslås konkrete tiltak. 
 



Spilling i klubben 
Det har vært avholdt 31 klubbkvelder denne sesongen, samt julebord og årsmøte. I 
gjennomsnitt har det vært 9 bord på spillekveldene. Totalt sett har 96 spillere deltatt på en 
eller flere kvelder. Turneringsformen har stort sett vært alle par i en gruppe basert på 
monradprinsippet eller avbrutt serie. Det har vært god premiering i form av gavekort etter 
hver turnering. Ivrigst har Gerd Irene Knudsen vært – hun har deltatt på samtlige 
klubbkvelder gjennom sesongen! 
 
Mestvinnende gjennom sesongen har vært Roar og Finn Larsen, og de har en gjennomsnitt 
score for klubbkveldene på i overkant av 56 %.  
 
Oppgaven med turneringsledelse og – regnskap har vært delt mellom noen av klubbens 
medlemmer, og dette i kombinasjon med Bridgemate har fungert bra. De ansvarlige for 
gjennomføringen av spillekveldene har vært Rolf og Simon, med god hjelp av Sven, Lars Erik 
og Leif Otto. 
 
Julecupen, nok en gang med Per Arild Kvist som sponsor av fine premier, ble avholdt 30. 
november og 14. desember. Vinnere av turneringen ble Turid Bjørnå og Svein Elvevold. I 
forbindelse med Julecupen ble det satt opp en egen pris for beste spill i turneringen. Denne 
ble gitt til Bent Billing Hansen og forfatter var Anton Bache. 
 
Første mandag i desember inngikk spillekvelden som en del av NBF’s jubileumstreff (MP-
treff). Beste par i klubben ble Olav og Herman. 
 
Klubbmestere 2009 ble Dag A. Lie – Johnny Moen. De vant en serieturnering over tre 
kvelder foran Finn og Roar Larsen og Lawrence Bjørnå – Tore Lydvo. 
 
I oktober inviterte vi Kolbotn BK til todelt klubbkamp; en lagturnering med tre lag fra hver 
klubb og en parturnering med 7 bord. Lagturneringen ble vunnet av Ski BK med Leif Otto – 
Per Arlid og Øyvind – Finn på det vinnende laget. Øyvind og Finn vant butleren suverent. 
Parturneringen ble vunnet av Gerd Irene Knudsen og Frode Lange-Nilsen foran Roger 
Kristiansen – Per Sletten. Totalt sett var det et hyggelig arrangement med kakeservering i 
pausen. 
 
Som vanlig ble det arrangert sommerbridge i perioden mai – august, 17 spillekvelder totalt. 
Dette er et viktig tilskudd til klubbens økonomi. I gjennomsnitt var det 9 bord og totalt 119 
forskjellige spillere har deltatt på en eller flere av kveldene.  
 
Sommerbridgemester i 2009 ble Tore Haraldsen. Tore forsvarte dermed sin tittel fra året før!  
 
 
Krets- og forbundsturneringer 
Årets klart sterkeste resultatet stod Anna for da hun ble Europamester for Mix–lag på lag 
Hauge! I tillegg tok hun også fjerdeplassen i parturneringen under samme mesterskap – vi 
gratulerer med en strålende prestasjon! 
 
I krets- og forbundsturneringer har aktivitetsnivået fra klubbens medlemmer vært på det 
jevne og en del gode resultater har det blitt: 
 
En av de mest populære turneringene er kretsmesterskapet for lag. I år var A-puljen utvidet 
til 10 lag, B-puljen bestod også av 10 lag og hele 18 lag i C – puljen.  Klubbens eneste lag i 
A-puljen (Anna, Arne, Bjørn, Lawrence, Bjørnar og Simon) hadde en skuffende sesong og 
endte på 5. plass. I B-puljen hadde vi også ett lag bestående av Johnny, Tore, Dag, 
Raymond, Bjarne og Willy. Disse ble nr 2 og er klare for A-puljen. Klubben hadde også to lag 



i C-puljen hvorav laget til Leif Otto (Finn, Steinar, Per Arild, Øyvind, Per og Leif Otto) er 
kvalifisert for neste års B-pulje. 
 
Klubben hadde påtatt seg arrangementet for KM for par i mars. I et vellykket arrangement ble 
Anna og Bjørnar beste par fra klubben med sin 3. plass i det 36 par store feltet. De deltok 
imidlertid ikke i kvalifiseringen til NM-par og klubben har dermed ingen direktekvalifiserte par 
til finalen i 2010. 
 
Like mange par deltok i KM mix i februar, og Randi og Rolf tok en fin andre plass. 
 
I seriemesterskapet hadde klubben tre lag i 3. divisjon. Lag Larsen (Roar, Herman, Olav og 
Dag) ble nummer to i sin divisjon. Lag Hansen (Rolf, Randi, Arne, Anna, Simon og Harald 
Skjæran) ble nr fire i sin pulje, mens lag Listhaug må ta den tunge veien ned i 4. divisjon 
neste år. I 4 divisjon slo Lag Backhe godt fra seg, men motstanden ble for tøff denne 
gangen. 
 
Klubben deltok dessverre kun med 2 lag i NM for klubblag. Ski BK 1 ble utslått i 2. runde, 
mens Ski BK 2 ble slått ut i 5. runde. På sistnevnte lag er det kun Bjørnar som er aktiv i 
klubben.  
 
En del av klubbens spillere hadde funnet veien til Bridgefestivalen på Lillehammer. Etter en 
god start på festivalen med andre plass i åpningsturneringen (114 par), kvalifiserte Morten og 
Simon seg til parfinalen ved å bli nr 10 i Monrad par (142 par). Parfinalen var det derimot 
ingen grunn til å skrive hjem om. Randi og Rolf hadde også en god bridgefestival! Randi ble 
nr 3 i NM lag for damer, og Randi og Rolf ble nr 8 i NM mix lag med 86 lag på startstreken. 
De ble også premiert med en 27 plass i NM mix par der det var hele 252 par med! 
 
Hjerterdamene gjentok fjorårets suksess og totalt 38 mix par deltok i turneringen med 
påfølgende festmiddag og dans. Ski bridgeklubb var representert i totalt 9 av parene og best 
plassert ble Bjarne Erlandsen med en 2. plass. Hvem som vant festen sier resultatlisten 
ingenting om… 
 
Randi og Rolf vant jubileumsturneringen til Kolbotn BK med 45 par til start. Olav og Willy ble 
nr 3 i Travbridgen (93 par). Olav har hatt flere gode resultater gjennom sesongen, blant 
annet med tredje plass i Foss Cupen i Sarpsborg (45 par) og seier i 1. mai cupen i Drøbak. 
 
Fra mandag 3. mai starter sommerbridgen opp igjen. Første vanlige spillekveld i klubben til 
høsten blir mandag 6. september. 
 
Styret vil takke for sesongen som har gått og ønsker alle en god sommer! 
 


