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BRIDGEKLUBBEN RUTERKNEKT - ÅRSBERETNING 2019 
 
1) Styret, tillitsverv og møter 

Leder:   Kurt Strand 
Nestleder:  Marianne Houbiers 
Sekretær:  Anne Grete Enoksen 
Kasserer:  Ivar Ræder 
Styremedlem:  Ann Sissel Ulset 
Varamedlem:  Per Riiber Sæther 
 
Øvrige tillitsvalgte: 
Revisor:  Bjørn Pedersen 
Vararevisor:  Emil Holthe 
Valgkomite:  Jon Sivert Granhaug og Ulf Marsdal  
 
Fest- og arrangementskomité:    
   Agnes Bolsø 
   Snefrid Tislevoll 
   Eva Pedersen 
   Kasserer er fast medlem 
 
Styremøter/Årsmøte: 

Det er avholdt 2 styremøter i perioden. 

Årsmøtet ble avholdt 21. mars 2019.  

 
2) Interne turneringer 

Flere skal takkes for det arbeid som legges ned i arbeidet med klubbens daglige drift, ingen nevnt, 
ingen glemt.  
 
Det har vært spilt flere par-turneringer, de aller fleste som poengserier. Det har også vært spilt 
singelturnering og lagkamp.  
 
De 3 første plassene i klubbmesterskapet 2019 gikk til: 

1) Solbjørg Saltvik – Emil Holthe 
2) Ivar Buan – Wenche Sjøvold 
3) Ellen Wøhni – Per Riiber Sæther 

 
For øvrig vises det til klubbens hjemmeside hvor samtlige resultater for 2019 ligger. 
 
3)   Andre turneringer 

• Det deltok totalt 7 par fra kubben i Julebridgen i klubbhuset, men ingen nådde helt opp. 

 
4)  Krets- og forbundsturneringer 

Flere av BK Ruterknekts medlemmer har deltatt aktivt i krets- og forbundsturneringer.    

• I KM mix lag 2019 deltok klubben med 4 lag, samt at det også deltok personer i andre lag. 
Laget Blanda Drops med Ellen Wøhni, Per Riiber Sæther, Hege Faber og Jon Sivert 
Granhaug kom på flott 3. plass blant 15 lag. 

• I TM Mix deltok 6 par fra klubben samt 3 medlemmer i par med andre. Anette Vaagland og 
Hans Noreng kom på en sterk 3. plass blant totalt 28 par! 

• I KM par 2019 (kvalifisering til NM) deltok kun ett par fra klubben, og de nådde ikke opp. 

• I Kretsserien 2018/2019, B-pulja deltok 2 lag fra klubben, men ingen nådde helt opp. 



 

  2 / 2 

• I 4.div. 2018/2019 deltok ett lag fra klubben, med Ellen Wøhni, Per Riiber Sæther, Hege 
Faber og Jon Sivert Granhaug. Dette laget ble nr. 2, men fikk friplass i 3. divisjon da laget 
som vant ikke klarte å stille lag i 2019/2020-sesongen. Kombinasjonslaget med Nærøysund 
som rykket opp i 3. divisjon i 2017/2018-sesongen rykket ned igjen til 4. divisjon. 

• 6. desember deltok vi i Forbundets MP treff som er en landsomfattende simultanturnering. 
Her kom Åse Tårnesvik og Roland Kruse på en flott 26. plass i konkurranse med 341 andre 
par. Guri Gisnås og Eirin T. Aune fikk også premie på en fin 34. plass. 

• 3 lag fra klubben deltar i C-puljen i Kretsserien 2019/2020. 

• Klubben deltar med 2 lag i kombinasjon med andre klubber i SM 4.div 2019/2020. 

• Ett lag fra klubben deltar i NM for klubblag 2019/2020, og gikk videre til 3. runde etter å ha 
vunnet de 2 først kampene. 

 
Styret har ikke kjennskap til om medlemmer fra klubben har deltatt i andre turneringer. 
 
5)  Bridgefestivalen i Drammen 

Flere spillere fra klubben deltok i festivalen, men styret har ikke kjennskap til hvilke plasseringer 
disse oppnådde.  
 
6)  Medlemssituasjon   

Medlemstallet har vært vist en positiv utvikling de siste årene. Klubben har nå 59 registrerte 
medlemmer. Denne utviklingen antas å være en kombinasjon av kretsens kursvirksomhet og det 
faktum at det ryktes at det sosiale miljøet i klubben er svært godt. Vi er stort sett vært 9-11 bord på 
spill-kveldene og dette er veldig bra! 
 
7)  Sosialt 

Festkomiteen arrangerte på vanlig måte nyttårsfestspill hjemme hos Agnes Bolsø i januar. Som 
vanlig ble dette et meget vellykket arrangement med god deltagelse fra klubbens medlemmer. Jon 
Sivert gikk av med seieren.  

Kommai har kommet for å bli, og ble også i år arrangert hjemme hos Trude med god hjelp til 
pizzasteking av gemalen! Nok en svært vellykket singelturnering, hvor Kurt vant knepent. 
 
 
For styret 
 
 
 
 
Kurt Strand    Ivar Ræder   Marianne Houbiers 
Leder     Kasserer   Nestleder 
 
 
 
 
Ann Sissel Ulset       Anne Grete Enoksen 
Styremedlem        Sekretær 


