
ÅRSSpRETNING FoR HARESTUA BRIDGEKLUBB 2015

Styret:
Formann: Olav Vannebo
Kasserer: Jan Ove Evensen
Styremedlem: Terje Bergsli
Styremedlem: Egil Grua
Styremedlem: Einar Fritzen
Andre tillitsvalgte:
Turneringslede;': Kjell Erling Myhr
Revisor: Steinar Holmeide
Valgkomite: Kjell Hammer og Børre Sveen

Det har vært godt fremmøte også i år med pluss/minus 6 bord. Det er på samme nivå som de tre- fire siste årene.
Styret har avholdt 3 styremøter, enkelte mindre saker er lagt på plass ved kontakt mellom styremedlemmene uten
formelle møter. Viktigste sak er fastlegging av terminlisten, som fortsatt følger tidligere mønster med sesongstart
på høsten og fortsettelse på våren. Harestua Cup er klubbens viktigste enkeltturnering.
Klubben har 21 medlemmer.
Økonomien er og god. Grasrotandelen gir et godt tilskudd. Vi har også ffitt støtte fra Sparebankl- stiftelsen.
Turneringer:
KLUBBMESTERSKAPET startet 06.01.2015 og gikk over 12 kvelder, hvorav de l1 beste tellende i resultatlisten:

1. Myhr - Sveen
2. Nordgård - Strand
3. Hammer- Samuelsen
4. Sjøenden * Wirstad
5. Holmeide - Thorvaldsen

SINGELTURNEzuNG ble forsøkt for første gang i klubbens historie, opprinnelig tenkt å gå over 4 kvelder, men
det ble en vanlig kveldsturnering (07.04) vunnet av Nordgård - Strand, og tre kveldsturneringer (ufullstendige
singleturneringer) med start 14.04 ogkveldspremiering. De fire beste over de tre kveldene (laveste sum av plass-
sifre) ble, Myhr, Marring, Sveen og Rønningen. Flaxlodd i kveldspremier.
«PRATEKVEI DER>»

Høstsesongen ble som vanlig innledet med tre uhøytidelige kveldsturneringer som startet 18.08. Flaxlodd til
vinnerne.
HANDICAPTURNERINGEN startet 08.09 og gikk over 5 kvelder:

1. Evensen - Krågsrud
2. Asak - Berge
3. Sjøenden - Wirstad

HØSTTURNERINGEN startet 13.10 og gikk over 5 kvelder:
1. Sjøenden - Wirstad
2. Myhr - Sveen
3. Hammer- Samuelsen

VINTERTURNERINGEN startet 17.11og gikk over 5 kvelder:
l. Myhr - Sveen
2. Vannebo - Vannebo
3. Marring - Fritzen

MP treff ble avholdt I 8. 12 og vinnere ble Myhr - Sveen, som holdt til en hederlig 13. plass sammenlagt av de 400
parene fra hele landet som deltok denne kvelden.
HARESTUA CUP
Vi arrangerte Harestua Cup 1.12 med god deltakelse. 25 par deltok
Ovesen - Thoresen vant suverent,35yo over middels. Best fra Harestua ble Myhr på I l. plass, denne gangen med
importert makker; Branderud.

JULEAVSLUTNINGA ble avholdt 7.12 phtradisjonell måte med bridgespilling, god mat og godt drikke. Vinnere
av i turneringen mellom Sveen - Samuelsen.

Det har vært lite deltakelse utenfor Harestua. Bergsli - Grua og Rønningen - Sveen har spilt fast på Jevnaker.



Regnskapet for 2015 viser et for høyt overskudd fordi det ikke ble betalt inn husleie(16.125 kr)for
året før i januar 2016.

Utgifter i forbindelse med julebordet, ca 5.600 kr, er heller ikke ført før ijanuar 2016.

Det totale inntrykket er at det har vært et positivt år med stort overskudd(reelt ca. 14.40O, mot 4.4(D

året før).

Harestua, 01.O2,16
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