
 

ÅRSMELDING FOR VADSØ BRIDGEKLUBB 2004 

 

Årsmøte 16. desember 2003 valgte som sak 7 følgende styre: 

 

Leder: Marit Zahl Jonassen 

Nestleder: Knut Busk 

Kasserer: Monica Jonassen 

Turneringsleder: Terje Nylund 

Materialforvalter: Trond Rasvik 

Turneringsutvalg: Sigmund Korvanen og Jan Ove Bernhardsen 

Revisor: John Ukvitne 

 

Valgkomite: Ragnhild Iversen 

            Britt Nilsen 

 

 

Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 14 saker. 

 

Medlemstallet pr. 1 desember 2004 er …… medlemmer. ( …. 

medlemmer pr. 1.desember 2003) 

 

Inneværende år er det ikke arrangert nybegynnerkurs utover 

avslutning av påbegynt kurs høsten 2003 tidlig på nyåret. 

 

Fra nybegynnerkursene de siste 3 årene har vi flere spillere 

som spiller regelmessig i klubben men vi har fortsatt mange 

spillere i byen som av ulike grunner ikke spiller fast i 

klubben, det er en utfordring å få de spillere som vil det til 

å bli en del klubbmiljøet i Vadsø bridgeklubb. Til årsmøte i 

dag har vi en egen sak om dette. 

  

På vårparten ble det arrangert et kurs for viderekomne 

spillere som det har vært etterspørsel etter i lang tid. 12 

spillere fra klubben deltok på kurset.  

  

Oppmøte på klubbkveldene har variert fra 4 til 10 bord. 

I høst har vi hatt klubbmesterskap, klubbmestere 2004 ble 

Bernhard Iversen og Kåre Carlsen. 

 

Vadsø bridgeklubb er en av de klubbene i Finnmark som har en 

god oppslutning på klubbkveldene, det er satset bevisst på at 

klubbkveldene skal være en hyggelig og trivelig møteplass. 

  

Etter at kretsen ikke har fungert i en periode så fungerer 

denne nå bra. Høsten 2003 ble nytt kretsting valgt, styret til 

kretsen er i Vadsø. Vadsø bridgeklubb har i løpet av året 

arrangert en rekke turneringer i regi av kretsen. Med den gode 

innsats og positive ånd som råder i klubben har det ikke vært 

problem å avvikle verken klubbkvelder eller turneringer. 

 



Klubben har sin egen hjemmeside. Det er en utfordring for det 

nye styret å finne en løsning slik at det legges ut jevnlig 

informasjon om aktiviteter o.a. om klubben, videre er det 

viktig at hjemmesidene oppdateres jevnlig. 

 

Årets Vadsøturnering må betegnes som en suksess. For første 

gang hadde vi leid inn profesjonell regnskapsfører og dette 

var en god investering. Den øvrige komiteen gjorde også en god 

jobb og vi fikk fine tilbakemeldinger på at dette er en 

trivelig turnering.  

                         

Klubbens duppleringsmaskin er ødelagt. Det er avklart at det 

blir svært dyrt å reparere den, maskinen er ellers gammel og 

"gått ut på dato" så det er et spørsmål hvorvidt det er 

lønnsomt å betale mye for reprasjon av maskinen.Styret har av 

denne grunn laget en egen sak til årsmøte vedrørende kjøp av 

ny duppleringsmaskin. 

 

Styret takker for seg og ønsker det nye styret lykke til med 

arbeidet fremover. 

 

 

Vadsø 7.12.04 

 

På vegne av styret i Vadsø bridgeklubb 

 

Marit Zahl Jonassen 

Leder.     


