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BRIDGEKLUBBEN RUTERKNEKT - ÅRSBERETNING 2018 
 
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 3 styremøter i perioden. 

Årsmøtet ble avholdt 15. mars 2018.  

Solbjørg Saltvik ble hedret som æresmedlem for sin innsats i og for klubben.  

 
2) Interne turneringer 

Flere skal takkes for det arbeid de legger 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. Singelturneringa ble spilt med Handicap-beregning.  
 
De 3 første plassene i klubbmesterskapet 2018 gikk til: 

1) Solbjørg Saltvik – Emil Holthe 
2) Hans Noreng – Anette Vaagland 
3) Gunnar Sigstadstø – Bjørn Pedersen 

 
For øvrig vises det til klubbens hjemmeside hvor samtlige resultater for 2018 ligger. 
 
3)   Andre turneringer 

I turneringen 6. dags julebridge deltok i år to par fra klubben. Turneringen ble vunnet med solid 
margin av Ellen Wøhni og Per Riiber Sæther i konkurranse med 20 andre par.  

I forbindelse med at klubben i 2017 var 75 år, ble det bestemt å invitere til åpen jubileumsturnering 
i september. Denne måtte dessverre avlyses grunnet manglende påmelding. 
 
4)  Krets- og forbundsturneringer 

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

• I KM mix lag 2018 deltok klubben med tre lag, samt at det også deltok personer i andre lag. 
Laget Ruterknekt Wøhni med Ellen Wøhni, Per Riiber Sæther, Hege Faber, Jon Sivert 
Granhaug og Wenche Sjøvold gikk helt til topps! Gratulerer! 
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• I TM Mix par deltok totalt 7 par fra klubben og 3 spillere i par med andre. Hege Faber og 
Jon Sivert Granhaug ble nr. 2 av totalt 32 par. Sterkt! 

• I KM par 2018 (kvalifisering for NM) deltok 2 par fra klubben uten å plassere seg i toppen. 

• I Kretsserien 2017/2018, B-pulja deltok 2 lag fra klubben, men ingen nådde helt opp. 

• I 4.div. 2017/2018 deltok to rene lag fra klubben, og to lag i kombinasjon med andre 
klubber. Laget i kombinasjon med Nærøysund vant i konkurranse med 8 andre lag og 
rykket opp til 3. divisjon. 

• 6. desember deltok vi i Forbundets MP treff som er en landsomfattende simultanturnering. 
Her kom Solbjørg Saltvik og Emil Holthe på en flott 17. plass i konkurranse med 321 andre 
par. 

• Totalt 6 par deltok i Julebridge i klubbhuset, men ingen nådde helt opp. 

• To lag deltar i Kretsserien 2018/2019, i B-puljen 

• To lag fra klubben deltar i SM 4.div 2018/2019, og BK Ruterknekt Granhaug ledet lenge 
men ble tilslutt nr. 2 av totalt 6 lag.  

• Laget som rykket opp til 3. divisjon i 2017/2018 gjorde en hederlig innsats, men rykket ned 
igjen i 2018/2019. 

 
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 stabilt de senere årene. Klubben har nå 51 registrerte medlemmer. Denne 
positive situasjonen er bl.a. et resultat av det fokus Midt-Trøndelag bridgekrets de senere årene 
har hatt på kursvirksomhet. Vi har fått med 2 par som har gjennomført dette kursopplegget, og vi er 
stort sett 9-10 bord på spill-kveldene og dette er veldig bra! 
 
7)  Sosialt 

Festkomiteen arrangert i januar nyttårsfestspill, som denne gangen ble holdt hjemme hos Trude 
Selfors (pga sykdom hos fast vertinne Agnes Bolsø). Dette ble som vanlig et meget vellykket 
arrangement med god deltagelse fra klubbens medlemmer, og til alt overmål tok vertinna Trude 
seieren! 

I mai ble nykomlingen, Kommai, arrangert hjemme hos Trude. Dette ble svært en vellykket 
singelturnering, og et arrangement som er kommet for å bli! 
 
 
For styret 
 
 
 
 
Kurt Strand    Ivar Ræder   Marianne Houbiers 
Leder     Kasserer   Nestleder 
 
 
 
 
Ann Sissel Ulset       Anne Grete Enoksen 
Styremedlem        Sekretær 


