ÅRSBERETNING FOR VADSØ BRIGEKLUBB 2014/2015

På årsmøte 03.06.2014 ble hele styret gjenvalgt.
Styret har derfor også i år bestått av:
Marit Zahl Jonassen, leder
Svein Harald Johnsen, nestleder
Britt Nilsen, kasserer
Trond Rasvik, matrialforvalter
Jarno Johnsen, turneringsleder
Jan Arne Varsi, 1.varamedlem
Knut Busk, 2 varamedlem
Turneringsutvalg:
Jarno Johnsen, Tommy Andersen, Geir Olav Næss, Knut Busk og Jan Ove Bernhardsen
Revisor:
Monica Jonassen
Valgkomite:
Jan Ove Bernhardsen
Knut Busk
Styre har i 2014/2015 avholdt 3 styremøter og behandlet i alt 13 saker. Det meste av arbeidet
har vært knyttet til organisering av klubbkvelder, turneringer og da spesielt Vadsøturneringen
samt økonomi.
Aktiviteter:
På styrets første styremøte 29.september 2014 var det enighet om at vi vil fortsette med
satsing på kvalitet på klubbkveldene, oppsett av terminlister, bruk av bridgematere og
forhåndsgitte kort. Klubben gikk bort fra dette med ”makkergaranti” men enighet om at vi
særlig må legge til rette for at nye spillere som kommer uten makker får spille bridge.
Det har vært ordinære spillekvelder hver tirsdag siden slutten av august. Vi har vært mellom
4-8 bord, med et snitt på rundt 6 bord. Det er gledelig at det ser ut til at antall spillere på
klubbkvelder har vært stabilt. Klubbkveldene er og blir kjernevirksomheten til klubben.
Etter initiativ fra Vadsø bibliotek har klubben deltatt i bibliotekets hobbyrekke. Denne
hobbyrekka har bestått av at ulike hobbyer er presentert på biblioteket hver måned. På
styremøte i september ble det enighet om at Vadsø bridgeklubb skulle være med på dette for
blant annet å få ut informasjon om bridgeklubben – og forhåpentligvis få med flere nye
medlemmer. Det var enighet at vi skulle satse på å presentere vår hobby i november måned.
Første tirsdag i november startet vi med litt informasjon om bridge i forkant av en ordinær
klubbkveld, biblioteket hadde kjøpt inn relevant litteratur og de ordinære klubbkveldene ble
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spilt på Vadsø bibliotek hele måneden. Dette tiltaket var veldig vellykket. Flere av de som var
innom biblioteket deltok på nybegynnerkurset som startet opp i januar 2015.
I perioden januar – mars ble det også i år avviklet nybegynnerkurs. Det var 7 deltagere. (?)
Det er flott at noen av disse har begynt å spille på klubbkveldene. En stor takk til Jan Arne
Varsi og Knut Busk som har tatt ansvar for nybegynnerkurset.
Svein Harald Johnsen har tatt ansvar for å lage utkast til terminliste samt oppsett på
ryddegjeng. Terminlister og oversikt over ryddegjeng ligger ute på klubbens hjemmeside. Vi
måtte redusere antall medlemmer i ryddegjengen fra 3 til 2 personer for å få det til å gå opp,
det er viktig at alle tar et ansvare for sin del av ryddingen og ikke minst, bytter internt om man
er forhindret fra å komme på egen ryddedag.
Etter jul har vi sett tydeligere at vi også må få flere medlemmer til å lære seg dataprogrammet
”Ruter” som vi bruker på klubbkveldene. Det blir for sårbart når kun få av klubbens
medlemmer kan sette opp en spillekveld i systemet. Vi ønsker å få flere medlemmer til å ta et
ansvar for dette. Det er fortrinnsvis Tommy Andersen og Jarno Johnsen som har tatt ansvar
for systemet denne sesongen. Klubben er takknemlig for den jobben de har gjort i sesongen.
Vi håper å kunne involvere flere medlemmer i dette arbeidet i neste sesong.
Klubben har arrangert Vadsøturneringen i Saariselka, KM-par og Nyttårscupen.
Medlemmer:
Klubben har pr dato 57 registrerte medlemmer. Klubben betaler en serviceavgift pr medlem
til NBF for hver spillekveld. Da det er en lavere avgift for medlemmer, er det viktig at alle
medlemmer registreres med rett medlemsnummer hver spillekveld.
I 2014/2015 har Vadsø bridgeklubb 57 registrerte medlemmer, inkludert i dette er 9 imedlemmer.
TURNERINGER:
Vadsøturneringen i Saarisälki ble vunnet av Paul Thomassen fra Alta og Torstein Kofoed fra
Fauske.
Nyttårscupen ble vunnet av Sverre Jakobsen og Alf Jensen for tredje år på rad."
Sommerturneringen 13.juni ble vunnet av Alf Jensen og Aud Veseth.
Klubbturneringer:
Høstturneringa ble vunnet av Bernhard Iversen og Kåre Carlsen.
Høstsingelen ble vunnet av Bernhard Iversen.
Juleturneringa ble vunnet av Bernhard Iversen og Kåre Carlsen.
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Julesingelen ble vunnet av Bernhard Iversen.
Vinterturneringa ble vunnet av Jan Ove Bernhardsen og Knut Busk.
Klubbmesterskapet ble vunnet av Thore Sundfær og Asbjørn Anthonsen.
Både vårturneringa (singel) og vårcupen (singel) vunnet av Bernhard Iversen. Jarno Johnsen
ble i begge turneringene den «evige» toer.

Divisjon:
I 3.divisjon kom Vadsø-laget bestående av Jarno Johnsen, Jarl Kvikstad, Knut Busk og Jan
Ove Bernhardsen på fjerdeplass. 10 lag var med, Geir Olav Næss rykket ned med laget sitt fra
Troms.

I Vadsø ble det spilt 4.divisjon med 4 lag der laget til Britt Nilsen, Bernhard Iversen, Arnfinn
Hatlehol og Ann Karin Dahl Næss vant. Ingen rykket opp.
Ranja Sivertsviks lag berget plassen i 2. divisjon. Lag Veseth rykket ned, her spilte Asbjørn
Anthonsen og Alf Jensen fra klubben.
Økonomi:
Styret legger frem et underskudd på i overkant av kr 3000,- i forhold til fjorårets regnskap. Vi
har kr 58 000 i banken. Underskuddet skyldes at vi i år har brukt mer penger til sosiale
aktiviteter for klubbens medlemmer, dette primært knyttet opp til Vadsøturneringen i
Saariselki. Blant annet spanderte klubben festmiddag på alle medlemmer i klubben på
lørdagskvelden. Styret har god kontroll på økonomien. Kasserer har god kontroll og gjør et
godt arbeid med oppdatering av medlemslister. Det betales kr 50 pr spiller hver spillekveld.
Nye medlemmer spiller gratis den første sesongen.
Det nye styret bør vurdere å videreføre felles middag lørdag kveld under Vadsøturneringa,
dette ved at man spanderer middag på klubbens medlemmer. Dette var et svært vellykket
tiltak i fjor.
Det vises ellers til regnskapet for øvrige detaljer.
Sluttord:
Som en av få klubber i Norge klarer Vadsø bridgeklubb å opprettholde en stabil oppslutning
om klubbkveldene våre. Det er bra at vi klarer dette. Bridgen er en viktig sosial aktivitet for
mange.
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Det er veldig hyggelig at vi har fått flere nye medlemmer i klubben dette året. Vi må alle ta et
ansvar for at spesielt nye medlemmer finner seg godt til rette i klubben.
Styret tror at en av årsakene til fortatt jevn og god oppslutning om klubbkveldene er de grep
som er gjort med å ha en god kvalitet på klubbkveldene.
Pensjonistbridgen. Fortsatt arrangeres ”pensjonistbridgen” hjemme hos Britt Nilsen og
Bernhard Iversen hver torsdag formiddag. Det ryktes at det er stor rift om deltagelse her.
Vadsø bridgeklubb setter – i år som i fjor - veldig pris på den tid og sosiale rammer som Britt
og Bernhard legger ned i dette arbeidet.
Vadsø 10.juni 2015
Marit Zahl Jonassen
Leder
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