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SAKSLISTE:  

• Godkjenning av innkalling 
• Valg av møteleder og sekretær 
• Valg av 2 til å undertegne årsmøteprotokoll 
• Årsberetning 
• Turneringsprotokoll 
• Regnskap 
• Innkomne saker: 

- Ingen inkomne saker 
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• Avslutning



ÅRSMELDING FOR VADSØ BRIDGEKLUBB 2009/2010 

Årsmøte 26. mai 2009 valgte som sak 6 følgende styre: 

Leder: Marit Zahl Jonassen 
Nestleder: Jan Arne Varsi 
Kasserer: Britt H. Nilsen 
Turneringsleder: Terje Nylund 
Matrialforvalter: Inge Dybos 

Turneringsutvalg: Inge Dybos 
Kåre Carlsen 

Revisor: Vigdis Kalliainen 

Valgkomitè: Jan Ove Bemhardsen 
Thore Sundfær 

Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 14 saker. Deriblant Vadsøturneringen 
2009, forslag til terminliste, kontingent/medlemmer, Nyttårstumeringen, 
servering for tilreisende lag, ny hurtigrutetur ( 5.juni 2010), forberdelse til 
årsmøte 2010, ukultur med at ikke alle hjelper til før oppstart og etter endt 
spilling og oppstart med planleggingen av Vadsøtumeringen 2010. 

Medlemstallet pr 19. mai 2010 er 51 medlemmer, herav 3 ikke spillende/ikke 
betalende pensjonister. ( 50 medlemmer pr mai 2009). 

Nybegynner kurs er prøvd avholdt i perioden, men det kom ingen tilbake-
melding på annonseringen før jul. Nytt kurs er ikke prøvd på etterjulsvinteren. 

Oppmøtet på klubbkveldene har bedret seg også denne sesongen, noe inntektene 
på kontoen for klubbkvelder viser. Bridgespillere fra Vardø kommer fortsatt nå 
og da og deltar på klubbkveldene. 

Dessverre er det fortsatt 4 — 5 betalende medlemmer som ikke har vist seg i 
klubben denne sesongen, vi får bare håpe disse ser seg tid å komme tilbake 
snarest. 

Klubben markerer seg fortsatt sportslig gjennom bredden, men også i år kan 
enkelt medlemmer vise til gode resultater, jfr. tumeringslederens rapport. 

Vi gratulerer Thor Erik Hoftaniska som er tatt ut for å delta på det norske 
landslaget i EM som går i juni.



Vadsøturneringen 2009 ble en stor suksess og 47 par deltok. (6 par mindre enn i 
2008). Spillerne var fornøyde med arrangementet og premieringen. 1/5 ble 
premiert og i tillegg ble det delt ut spurtpremier til hver runde. 
Meningen var at turneringen skulle vises på BBO, men de finske "arrangører" 
trakk seg dagen før. 

Styret vil takke komiteen som gjorde en kjempe innsats. 

Knut Busk og Jan Ove Bernhardsen har stilt sin tjeneste til disposisjon for å 
jobbe mer med profilering av Vadsøturneringen. Målet er å få flere deltagere på 
tumeringen. 

Som vanlig arrangerte Vadsø også denne sesongen 4. divisjon i Seriemester-
skapet og Nyttårscupen. På grunn av lav deltagelse i divisjonen, ble turneringen 
avviklet over ei helg. 

Vadsø Bridgeklubb har kjøpt lærepakker i bridge som er blitt solgt videre til 
medlemmer og andre. Vi har fortsatt 5 pakker igjen av spill bridge 1 og 6 pakker 
av bridge 2. 

3. juni 2009 spanderte Vadsø bridgeklubb en hurtigrutetur på medlemmene. Alle 
fikk frokost og lunsj ombord. I tillegg ble det spilt gratis singeltumering. Turen 
gikk fra Vadsø via Kirkenes til Vardø. I Vardø ble det spilt par turnering med 
trukne makkere. Vinnerne av begge turneringene ble premiert. 

Vadsø BK vil takke Vigdis og Jonny Lund samt Sverre Jacobsen for at de var 
behjelpelig med transport i Vardø og at de skaffet spillelokale. Medlemmene ble 
hentet hjem til Vadsø med buss om kvelden. Turen var så vellykket og sosial at 
den arrangeres i år også. 

Vadsø bridgeklubb må for neste sesong jobbe for at flere lærer seg 
"bridgeregnskapet" på klubbkveldene. Når kun få spillere behersker dette er vi 
veldig sårbare dersom disse ikke er til stede. 

På grunn av sykdom har Britt Anne Iversen revidert regnskapet isteden for 
Vigdis Kalliainen. 

Styret i Vadsø Bridgeklubb vil takke for seg og samtidig ønske det nye styret 
lykke til. 

På vegne av styret 
Marit Z. Jonassen 
leder



TURNERINGSRAPPORT 09-10 

Utvalget har bestått av : Terje Nylund 
Kåre Carlsen 
Inge Dybos 

I sesongen 09-10 har vi avviklet 36 klubbkvelder, derav klubbmesterskap, 6 turneringer, 
poenghøst og MP-treff. Gjennomsnittlig fremmøte er 12 par. 
Innmelding av klubbpoeng for siste sesong til Forbundet blir utført i løpet av to uker. 
Turneringsleder har purret på kretsen, for manglende tildeling av kretspoeng til spillere. Dette 
gjelder for poenghøsten 08, poenghøsten 09, og nyttårscupen 09. Turneringsleder har ikke 
vært flink nok til å lære bort oppsett av pc og oppstart av turneringsregnskap. 

Turneringer: 
Bridgefestivalen 09: Tor Erik var med og vant NM monrad lag, på lag Hauge. 

Sommerbridge 09: Det ble kun avholdt fire kvelder som parturneringer sommeren 2009. 
Premieres ikke. 

Klubbmesterskapet ble vunnet av Britt og Gudmund. 

Vinnere Høstturnering I: 
Vinnere Høstturnering II: 
Vinnere Adventsturnering: 
Vinnere Vinterturnering: 
Vinnere Vårturnering : 
Vinnere Før sommeren turnering:

Bernhard og Kåre 
May Tove og Jan Arne 
Ranja og Geir Olav 
Asbjørn og Thore 
Are og Terje 
avgjøres 1. juni 

Seriemesterskapet 10: 
1. div: Tor Erik ble nr 5 på lag Hordaland 
3.div: Lag Sivertsvik beholdt plassen 
4.div:Lag Sundfær vant, og rykker opp 

SM damer 10: Ranja, Ann Karin, Britt Anne og May Tove vant sin pulje i Tromsø. 

Vadsøturneringa:. Beste par fra klubben: Tor Erik og Jarno nr 10. 

Nyttårscupen ble avviklet 9 januar med 23 deltagende par. Vinnere ble Ranja og Geir Olav. 

Klubben deltok i MP-treffet 8 desember. Vigdis og Terje ble nr 21 på landsbasis. 

KM par 2010: 
nr 1: Alf Helge med makker 
nr 2: Tor Erik med makker 
nr 3: Britt og Gudmund



Andre turneringer: 

Tor Erik med makker ble nr 2 i TGR auction pairs i London. 

Alf Helge og Tor Erik vant kalottmesterskapet. 

Tor Erik er tatt ut på landslaget for å representere Norge i EM for nasjonslag i Ostende i 
Belgia i juni. Klubben ønsker han lykke til i mesterskapet. 

Vadsø 25 mai 2010 

Terje Nylund
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