
Årsberetning 
 

Styret har i 2011- 2012 bestått av: 
Leder:  Øystein Mauritzsen 
Nestleder: Ragnar Knarud 
Kasserer: Geir Vannebo 
Sekretær Anne Marit Borg 
 
 
Det har i løpet av sesongen avholdt 4 styremøter og behandlet ca 30 saker. 
Vi har hatt spilling på Bøndernes Hus og vi har i gjennomsnitt vært 7,5 bord hver kveld.  
Vi har nå 25 medlemmer. 
Kløver Ess har også i år arrangert Sparebank 1 cup, julecup og påskecup. De to sistnevnte ble 
også denne gang arrangert på Jevnaker kommunes flotte kulturlokaler. Dette er lokaler vi får 
låne gratis. Kløver Ess stilte også lag i SM og i KM. Det ble ikke de helt store resultatene, 
men vi hygget oss under spillingen. Ved begge helgene i SM valgte vi å overnatte på Svene 
gjestegård – noe som var meget vellykket. 
 
Klubbmestere i 2012 ble i klasse A: Tron Skiaker og Ragnar Knarud, og i klasse B ble det 
Erik Nilsen og Arild Olsen. 
 
Ellers har vi nå gått helt over til BridgeMate. Noe som fungerer utmerket, mye av æren skal 
tilfalle vår kasserer Geir som har gjort en fremragende jobb i forhold til dette.  
Vi har også nå valgt å gå til anskaffelse av en dubleringsmaskin, slik at vi nå slipper stokking. 
Her er det også Geir som gjør jobben. Takk for innsatsen din, Geir. 
 
Noe av årsaken til at vi har kunnet kjøpe dubleringsmaskin er grasrotinntektene. Øystein har 
gjort en research og det viser seg at Kløver Ess ligger helt i toppskiktet blant landets 
bridgeklubber. 
 
Pr 7/2 så listen slik ut:  

1) Kløver Ess            5751    22, var oppe i 23 et par måneder. Prognose 54.000 
2) Birkeland              5402    20 
3) Bli Best BK          5044    22 
4) Nesodden             5028     40 
5) Askøy                   5039     31 
6) BK Tempo            4901    30 
7) Kolbotn                4605     49 
8) Høybråten            4583     38 

 
Kløver Ess er en sosial klubb, og noe som har blitt en tradisjon er høstturen vår. I fjor valgte 
vi å reise på cruise i Middelhavet. Vi var egentlig 29 personer som ønsket å ta turen. 
Uheldigvis var det et par som ikke kom om bord.  
Vinner av hele turneringen ble Hilde, sammen med makker fra Galleberg.  
I år er det planlagt tur til Kroatia, pr nå er 32 personer påmeldt. 11 personer velger å være 
borte i 2 uker og de resterende 21 nøyer seg med 1 uke. Vi må igjen takke for eminente 
reiseleder Øystein. Du gjør en formidabel jobb for at vi skal kunne reise på tur. Takk for 
innsatsen din Øystein. 
 



Årets fest ble arrangert på Ciro selskapslokaler i Hønefoss. Tusen takk til Ingeborg for at hun 
ønsket å huse oss slik at det ble fest. 
 
I år har vi igjen hatt gleden av å nyte flott servering på klubbkvelder og juleavslutningen. 
Hilde – hjertelig takk for den jobben du legger ned for at vi skal kunne kose oss under 
spillingen. 
 
Avslutningsvis vil jeg få minne om hjemmesiden vår. Her finner dere mye interessant. Blant 
det som kan nevnes er resultater, i tillegg til bilder fra turene våre. Gamle Kløver Ess News 
vil dere også finne der. 
 
 
Anne Marit Borg 
sekretær 
 
 

 
 


