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Styrets arbeid 

Bridgeåret har vært gjennomført i henhold til 

terminlisten. Det har ikke vært nok spillere til 

å dele inn i to puljer.  

Styret har i 2011 fokusert på rekruttering, økonomi og 

effektiv drift.  

 

Rekruttering 

Nedgangen i antall medlemmer er stoppet. 

Klubben hadde ved årsskiftet 52 medlemmer, som 

ved forrige årsskifte. Spillekveldene har vært 

bedre besøkt enn i 2010. Ordningen med 

bridgeverter og makkertorg som 

rekrutteringsutvalget har lansert, har bidratt til 

dette. Styreleder vil rette en stor takk til Bjørg 

Kjølner og Zoja Milvang for utmerket 

rekrutteringsarbeid. Klubben har ikke engasjert seg i 

kursvirksomhet som i tidligere år, da dette ikke har 

gitt resultater. Styret legger seg på forbundets linje i 

rekrutteringsarbeidet, og anmoder klubbens 

medlemmer om å snakke med venner og kolleger, og 

slik forsøke å verve nye spillere til klubben.

 

Økonomi 

Klubbens økonomi er solid. Klubben hadde på papiret et underskudd i 2011 på ca 13400 kr. Dette 

skyldes at NBF har endret innkrevingstidspunkt for medlemskontingent til januar/februar. I 2011 

ble det betalt inn ca 28000,- til NBF i medlemskontingent. Dette ble innbetalt fra medlemmene 

høsten 2010. Fra og med 2012 vil innkreving og betaling til NBF være riktig faset inn. Reelt hadde 

klubben i 2011 et overskudd på ca. 15.000 kroner. Egenkapitalen ved årsskiftet var på ca. 148.000 

kroner. Styreleder vil også i år rette en stor takk til turneringsleder Svein Magne Granheim, som sørger for 

utmerket resultatservice uten utgifter for klubben, og til kasserer Harald Skretting som stepper inn når 

Granheim er forhindret. Klubben benyttet turneringsleder da den arrangerte sonemesterskapet for Buskerud 



bridgekrets, ellers ikke. Klubben har videreført linjen med beskjeden premiering. For øvrig vises til fremlagt 

regnskap 

Spillelokaler 

Klubben spiller i Festsalen i Kulturhuset i Asker. 

Spillelokalene er lyse, rene og romslige. Spillerne 

må være ute av lokalene innen kl 22.00, og når 

spillingen starter klokken 18.00, går dette greit. 

 

Medlemmer og spilleavgift 

Klubben hadde ved årsskiftet  52 medlemmer. 

Dette er det samme som ved forrige årsskifte. 

 Spilleavgiften har ligget uendret på 60 kroner.  

  

Resultater 

Klubbens representasjonsspillere har oppnådd 

blandede resultater. Asker BK ble nr. to i 

sonemesterskapet for Buskerud krets. Ingen av 

klubbens tre lag er videre til 3. runde i NM for lag. 

Klubbens lag i 3. divisjon ligger sist i sin pulje etter 

halvspilt turnering.  Asker tapte den årlige 

lagkampen mot Blommenholm knepent. 

 

Data/utstyr 

Kortgivermaskinen fungerer fortsatt godt.  

Turneringssystemet ”Bridge-mate” virker som det 

skal og sparer klubben for utgifter til 

turneringsledelse. Klubben har gått til innkjøp av 

ny PC i forbindelse med overgangen til forbundets 

nye system, «Ruter». 

 

Sosiale arrangementer 

Julebordet var også i år klubbens eneste sosiale 

arrangement. 32 klubbmedlemmer møtte fram til 

hyggelig samvær, kaffe, snitter og singelturnering.  

Bjørg Kjølner var primus motor for et svært 

vellykket arrangement.

 

Representasjon i kretsen 

Geir Ove Espås og Per Brekke har representert Asker BK i Buskerud Bridgekrets. 

  

Asker, 18.01.2012 

Styret, 

Geir Ove Espås, leder 

 


