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Årsberetning for sesongen 2010 / 2011 
 
Styret har denne sesongen bestått av: 
 
Leder Rolf N Hansen 
Nestleder Arne Almendingen 
Sekretær Simon Rasmussen 
Kasserer Per Sletten 
Styremedlem  Per Arild Kvist 
Styremedlem  Anna Malinowski 
Varamedlem Randi Uttisrud 
 
Herman Larssen har vært revisor og Leif Otto Listhaug har vært webmaster for klubbens 
nettsider. Valgkomité har vært Olav Hjerkinn og Torstein Kjærvik. 
 
Antall medlemmer i klubben er 55 mot 68 i fjor. Disse fordeler seg med 45 medlemmer i 
NBF, 7 B-medlemmer som har hovedmedlemskap i en annen klubb og ett juniormedlem. 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. 
Per Arild Kvist har vært klubbens representant i styret i Folkets Hus. 
 
De foreløpige tallene viser at klubben har et negativt driftsresultat for sesongen på kr -22.705 
mot et overskudd på kr 10.786 foregående år. Da skal det nevnes at årets tall inneholder 
kostnader for 4.500 relaterer seg til forrige sesong. Dette underskuddet skyldes 
jubileumsarrangementet, slik at den øvrige driften av klubben viser et svakt positivt resultat 
for sesongen. Budsjettet for sesongen var på -15.000 og overforbruket på 7.000 skyldes et 
noe dyrere jubileumsarrangement enn planlagt. Egenkapitalen er redusert tilsvarende 
underskuddet og er ved sesongslutt rett i underkant av 50.000 kr. Det ikke vært større 
investeringer i løpet av sesongen. 
 
Ski Bridgeklubb fylte 80 år høsten 2010 og dette ble markert med en jubileumsturnering med 
påfølgende festmiddag og dans. Både turneringen og festlighetene etterpå ble en stor 
suksess. Hele 14 klubber var representert i den 36 par store turneringen som ble vunnet av 
Knut Karlsen – Bjørn Haugen. Olav, Herman og Leif Otto sørget også for at det ble laget et 
eget jubileumstidsskrift til arrangementet. En stor takk til Per Arild Kvist som ordnet det 
meste rundt arrangementet, fra mat til underholdning og sponsorer. Takk også til sponsorene 
som var: Kvist Import v/ Per Arild Kvist, Bilia Follo, Tannlegeriet Liabø P/S, Finn Løken AS, 
Askim Sparebank, Fiskecentralen AS og Fiskeriet v/ Bjarne Erlandsen, og Kolbotn Auto. En 
takk også for gavene til jubileet fra Kolbotn BK (tilskudd til premiering), fra Nesodden BK 
(vin), fra NBF (vimpel og vin), fra Østfold og Follo krets (navneskilt i tre) og fra BånnSki 
(tilskudd til julebordet). 
 
Vårt æresmedlem Tore Haraldsen fylte 75 år under klubbmesterskapet. 
 
Spilling i klubben 
Det har vært avholdt 30 klubbkvelder gjennom sesongen, samt julebord og årsmøte. I 
gjennomsnitt har det vært 8 bord på spillekveldene, som er knapt ett bord mindre enn 
foregående sesong. Totalt sett har 70 forskjellige spillere deltatt på en eller flere kvelder. 



Dette er en kraftig reduksjon fra forrige sesong og skyldes i hovedsak at man ikke har hatt 
klubbkamp med Kolbotn BK denne sesongen.  
 
Det synkende gjennomsnittet på spillekveldene gjenspeiler at det ikke er en aktiv rekruttering 
i klubben, men også at de etablerte medlemmene ikke er flinke til å skaffe reserve når en av 
spillerne i makkerparet ikke kan spille. 
 
Turneringsformen på spillekveldene har stort sett vært alle par i en gruppe basert på avbrutt 
serie eller monrad prinsippet og det har vært enkel premiering etter hver turnering. Roar 
Larsen og Øyvind Bronken har deltatt på samtlige klubbkvelder gjennom sesongen! 
Ansvaret for gjennomføringen av spillekveldene har i hovedsak vært på Rolf og Simon, med 
god hjelp av Leif Otto, Sven Pran og Lars Erik Thomassen. 
 
Mestvinnende gjennom sesongen har vært Arne Almendingen. Høyest score på 
klubbkveldene gjennom sesongen har Olav Hjerkinn hatt med et snitt på 54,6% over 23 
kvelder.  
 
Tradisjonen tro ble Kvist Julecup gjennomført 2 kvelder i desember. God premiering er nok 
medvirkende til at 12 bord stilte til start. Vinnere av turneringen ble Johnny Moen og Dag A. 
Lie. 
 
Første mandag i desember var det MP-treff og også her ble Johnny og Dag beste par i 
klubben, men likevel et par hundre poeng unna en topplassering nasjonalt. 
 
Klubbmestere 2010/11 ble Olav og Arne. De vant en serieturnering over tre kvelder foran 
Randi Uttisrud og Rolf N. Hansen og med Roger Kristiansen og Per Sletten på tredjeplass. 
 
Sommerbridge ble arrangert hver mandag i perioden mai – august. Totalt 15 spillekvelder 
med 8 bord i snitt og totalt 94 forskjellige spillere. Sommerbridgemester i 2010 ble Roar 
Larsen.  
 
 
Krets- og forbundsturneringer 
En kjerne av klubbens medlemmer er aktive i krets- og forbundsturneringer og følgende 
resultater bør nevnes: 
 
Kretsmesterskapet for lag er den mest populære turneringen i kretsen med hele 40 lag i 
aksjon fordelt på tre puljer. Etter et par beskjedne år tok klubbens førstelag tilbake 
kretsmesterskapet. På vinnerlaget spilte Arne, Olav, Simon, Anna Malinowski, Bjørnar 
Halderaker og Bjørn Gulheim. Klubben to andre lag i KM hadde en heller skuffende sesong 
og vi blir stående med ett lag i neste sesongs A-pulje. 
 
I KM for par ble Arne og Olav nummer 4, mens Anna ble nummer 5. Disse er dermed 
kvalifisert til NM-par på Lillehammer. Siv Thoresen – Jonny Hansen representerer også Ski 
BK og ble nr 2 i KM par. 
 
32 par deltok i åpent KM for mix-par og Randi og Rolf ble beste par fra klubben med en 
fjerdeplass. 
 
I seriemesterskapet hadde klubben to lag i 3. divisjon. Lag Larsen (Roar, Olav, Dag og Tore 
Haraldsen) ble nok en gang nummer to i sin pulje etter å ha kjempet om opprykk gjennom 
hele turneringen. Lag Hansen (Rolf, Randi, Arne, Simon og Thor Simonsen) ble nr fem i sin 
pulje. I 4 divisjon hadde klubben ett lag som endte på 5. plass. Siv Thoresen, Jo-Arne 
Ovesen og Jonny Hansen representerte klubben på lag Ø&F 1 og vant sin 2. divisjonspulje 
og er dermed klare for toppdivisjonen neste sesong.  



 
Kun 2 lag fra klubben i NM for klubblag. Ski BK 2, som består av Ø&F 1 forsterket med 
Bjørnar Halderaker er klare for 6. runde. Samme lag vant også Nyttårscupen for lag på 
Jessheim (totalt 28 lag til start).  
 
I parturneringen av Nyttårscupen på Jessheim ble Siv og Jonny nr 2 og Randi og Rolf nr 3 av 
totalt 70 par. I andre dag av Foss Storturnering ble Rolf og Tore nr 3 (48 par). 1. mai cupen i 
Drøbak ble vunnet av Siv og Jo Arne foran Bjarne Erlandsen og Per H. Wang (38 par). 
 
Hjerterdamene arrangerte sin turnering med påfølgende festmiddag og dans i januar. 
Klubben er godt representert både i arrangementskomitè og blant spillerne, og Anna og Arne 
vant til slutt turneringen.  
 
Anna og Bjørnar vant Travbridgen på Momarken med 56 par til start.  
 
Under den årlige Bridgefestivalen på Lillehammer ble Randi og Rolf nr 21 i NM mix lag (92 
lag) og nr 39 i NM mix par (189 par). Siv og Jo-Arne representerte klubben i parfinalen og 
endte så vidt i premierekken med en 21. plass. Hermann fikk en 10. plass i NM for veteraner 
(67 par) sammen med Rolf Lersbryggen og samme plassering fikk Lars-Erik i IMP-
turneringen (94 par). Leif Otto og Per Arild hadde flere topp-tre plasseringer i 
kretsturneringene under festivalen. 
 
Til slutt kanskje den sterkeste prestasjonen i sesongen; Anna spilte på lag Hauge under 
åpent VM for mix lag og etter en sterk avslutning endte laget på fjerdeplass, kun 4VP bak 
bronsemedaljene! Samme lag tok sølvmedaljene under NM for mix lag under festivalen på 
Lillehammer. 
 
Sommerbridgen starter mandag 2. mai og første vanlige spillekveld i klubben til høsten blir 
mandag 5. september. 
 
Styret vil takke for sesongen som har gått og ønsker alle en god sommer! 
 


