
Ski Bridgeklubb 
79. årsmøte, mandag 27. april 2009 
 
Årsberetning for sesongen 2008 / 2009 
 
Styret har denne sesongen bestått av: 
 
Leder Rolf N Hansen 
Nestleder Arne Almendingen 
Sekretær Simon Rasmussen 
Kasserer Anton Bachke 
Styremedlem  Per Arild Kvist 
Styremedlem  Turid Wenche Bachke 
 
Per Sletten har vært revisor og Leif Otto Listhaug har vært webmaster for klubbens nye 
nettsider. 
 
Antall medlemmer i klubben er 69 mot 102 i fjor. Disse fordeler seg med 8 klubbmedlemmer 
og 61 vanlige medlemmer. Av disse er to æresmedlemmer og et juniormedlem. Deler av 
nedgangen skyldes at en har foretatt en grundig opprydning i medlemslistene. 
Kveldsavgiften i klubben har vært kr 60. Juniorer spiller gratis. Årskontingenten var kr 400 for 
medlemmer og kr 200 for klubbmedlemmer. 
 
Randi Uttisrud har gitt vervet som kretsformann videre, og i det sittende kretsstyret er 
klubben representert med Lars Erik Thomassen som nestleder og Arne Almendingen som 
styremedlem.  
 
Anton Bachke har erstattet Leif Otto Listhaug som klubbens representant i styret i Folkets 
Hus. 
 
Sesongens driftsresultat er på ca –6.000 kr og egenkapitalen er på om lag 55.000 kr. 
Klubbens økonomi må anses for å være god. Det er kjøpt inn nye meldebokser, men utover 
dette har behovet for investeringer denne sesongen vært begrenset. 
 
I løpet av året har Sven Pran hatt 70 års jubileum, Per Asbjørnsen 60 års jubileum og Bent 
Billing Hansen 50 års jubileum. 
 
Spilling i klubben 
Det har vært avholdt 33 klubbkvelder denne sesongen (inkludert julebord og årsmøte) og i 
snitt har det vært rundt 10 bord. Turneringsformen har stort sett vært alle par i en gruppe 
etter monradprinsippet, men det har også vært turneringer i to grupper. Det har vært god 
premiering i form av gavekort etter hver turnering.  
 
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 Simon, Leif Otto, Sven, Lars Erik og Rolf. 
 
Julecupen, som også i år ble sponset av Per Arild Kvist med flotte premier, ble avholdt 8. og 
15. desember. Vinnere av turneringen ble Randi Uttisrud og Rolf Hansen med klar margin til 
neste par. 
 
Første mandag i desember inngikk spillekvelden som en del av NBF’s jubileumstreff (MP-
treff). Beste par i klubben ble Finn Larsen – Roar Larsen og Johnny Moen – Dag A Lie. 
 



Klubbmestere 2009 ble Randi Uttisrud – Rolf Hansen. De vant en serieturnering over tre 
kvelder foran Bjarne Erlandsen – Olav Hjerkinn og Anna Malinowski – Arne Almendingen. 
 
En ny og veldig hyggelig turnering ble startet i høst da Kolbotn BK inviterte til klubbkamp i 
Kolben. Klubbkampen var todelt med en lagturnering med 3 lag fra hver klubb, og en 
parturnering. De beste fra hver klubb ble premiert i begge turneringene. Ski BK stilte med 3 
lag da vi besøkte Kolbotn, mens i vårens returmatch på Ski stilte Kolbotn med 3 lag og flere 
par. Anna-Arne og Simon-Morten gikk til topps i lagturneringen i begge klubbkampene, mens 
Lawrence Bjørnå – Herman Larsen vant parturneringen. Selv om Ski BK trakk det lengste 
strået på resultatlistene, ble vi grundig slått i antall deltakere – det skal vi rette opp til neste 
år! 
 
På grunn av oppussing av Folkets Hus fra St. Hans ble sommerbridgen arrangert i 
Langhuset på Langhus. I gjennomsnitt var det 9 - 10 bord som spilte hver mandag i mai – 
august, totalt 17 spillekvelder. Dette er et litt lavere antall enn tidligere år, noe som delvis 
tilskrives flyttingen til Langhus.  
 
Sommerbridgemester i 2008 ble Tore Haraldsen.  
 
 
Krets- og forbundsturneringer 
I krets- og forbundsturneringer har aktivitetsnivået fra klubbens medlemmer vært på det 
jevne og en del gode resultater har det blitt. 
 
Klubbens eneste lag i A-puljen i kretsen klarte ikke å forsvare fjorårets mesterskap og endte 
på andreplass. På laget spilte Anna Malinowski, Arne Almendingen, Simon Rasmussen, 
Morten Korsaksel, Bjørnar Halderaker og Bjørn Gulheim. Klubben hadde to lag i B-puljene 
og ett lag i C-puljen og disse var alle et stykke unna opprykk. 
 
KM for par ble en liten nedtur for klubbens spillere og best fra klubben ble Olav Hjerkinn med 
en 7. plass og Bjørnar og Simon med en 8. plass. 
 
I mix-turneringer hevder imidlertid klubben seg sterkt. Anna og Arne ble kretsmestere for mix 
par, og Turid Bjørnå – Svein Elvevold fulgte opp men en sterk tredjeplass! Totalt var det hele 
34 par i KM-mix og klubben var representert med spillere i 14 av disse! 
 
I seriemesterskapet hadde klubben tre lag i 3. divisjon. Ett av disse trakk seg og denne 
plassen gikk da videre til en annen klubb i kretsen. De to øvrige lagene plasserte seg midt på 
tabellen. I 4. divisjon stilte en også med to lag: Leif Otto Listhaug, Per Sletten, Finn Løken, 
Øyvind Bronken og Per Arild Kvist vant sin pulje og er dermed å finne i 3. divisjon neste 
sesong! 
 
Klubben deltok dessverre kun med 2 lag i NM for klubblag. Disse gjorde en god innsats, men 
måtte begge gi tapt for til dels meget sterk motstand i fjerde runde.  
 
Bridgefestivalen på Lillehammer siste uke i juli er blitt en fast del av sommerferien for mange 
av klubbens medlemmer. Beste prestasjon stod nok Randi og Rolf for med en 6 plass i NM-
mix for lag (totalt 82 lag på startstreken). Flere sterke resultater ved Bjørn Gulheim – Bjørnar 
Halderaker som ble nr 31 i parfinalen, og Randi som var med på laget som tok andreplass i 
NM-lag for damer! For øvrig ble det flere gode resultater blant klubbens spiller, blant annet 
vant Roar en av sideturneringene. 
 
Flere av kretsens kvinnelige spillere med Kirsti Mollatt i spissen, arrangerte en 
invitasjonsturnering for mix-par i slutten av januar. Turneringen, med påfølgende festmiddag 
og dans ut i de små timer, ble en stor suksess for Hjerterdamene og etter sterke 



oppfordringer er neste års invitasjonsturnering allerede fastlagt! I det over 30 par store feltet 
gikk Anna og Arne helt til topps. 
 
Anton og Bent ble Vestbymestere i sesongen. 
 
Fra mandag 4. mai starter sommerbridgen opp igjen. Første vanlige spillekveld i klubben til 
høsten blir mandag 7. september. 
 
Styret vil takke for sesongen som har gått og ønsker alle en god sommer! 
 


