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ÅRSBERETNING FOR VADSØ BRIGEKLUBB 2017/2018  

 

På årsmøte 30.mai 2017 ble hele styret gjenvalgt.  

Styret har i perioden 2017/2018 bestått av: 

Marit Zahl Jonassen, leder 

May-Tove Iversen, nestleder  

Britt-Anne Iversen, kasserer 

Kjetil Persen, materialforvalter   

Geir Olav Næss, turneringsleder  

Jan Arne Varsi, styremedlem  

Svein Harald Johnsen, 1.varamedlem 

 

Turneringsutvalg: 

Geir Olav Næss, Jan-Arne Varsi og Marius Støme.  

 

Revisor: 

Monica Jonassen 

Valgkomite: 

Jan Wengen 

Randi Olsen 

 

Styret har i 2017/2018 avholdt 4 styremøter. Den største saken i sesongen har vært Bridge 

More +. På årsmøte i fjor ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle fremme et forslag til 

veien videre med hensyn til hvilket bridgemateriell / hvilken teknisk løsning vi skulle ha 

fremover. Dette som følge av at daværende utstyr var slitt og måtte byttes ut eller 

oppgraderes, blant annet hadde vi store utfordringer knyttet til å legge kort med kortmaskinen. 

Saken ble igjen tatt opp til behandling på ekstraordinært årsmøte i oktober 2017. 

Arbeidsgruppen bestående av Geir Olav Næss, Svein Harald Johnsen og Jan-Arne Varsi 

hadde en presentasjon av Bridge More + på årsmøte i fjor, flertallet av medlemmene ønsket at 

klubben skulle være fremoverlent og at det skulle jobbes videre med mulighetene og 

forutsetningene for innkjøp av nyskapningen Bridge More +. På ekstraordinært årsmøte i 

oktober 2017 ble det endelig vedtatt at Vadsø bridgeklubb skulle satse på Bridge More + for 

vår videre utvikling av klubben. Utstyret ble bestilt og ble tatt i bruk på klubbkvelder fra 

januar 2018. Vadsø bridgeklubb var den andre klubben i landet som tok denne nyvinningen 

fra Danmark i bruk, i skrivende stund er det fem klubber i Norge som har tatt i bruk Bridge 

More +. 

Nyinvesteringen har vært et stort økonomisk løft for Vadsø bridgeklubb med en investering 

på rundt kr 95 000. Finansiering har skjedd gjennom kronerulling blant klubbens medlemmer, 

forskuttering av spilleavgift for sesongen, sponsing og kortvarig lån. Lånet er nå tilbakebetalt. 
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I tillegg ble spilleavgiften for klubbkvelder økt fra kr 50 til kr 100 pr spillekveld ved oppstart 

høsten 2017.  

Klubbkveldene i Vadsø bridgeklubb er en sosial arena for bridgefrelste i området. Vi har 

klubbkvelder hver tirsdag og spiller på Scandic Hotel. Styret vil uttrykke glede over at så 

mange av klubbens medlemmer ser verdien og ønsker å delta fysisk på våre klubbkvelder 

fremfor kun å spille på internett. For å ha en offensiv og god klubb er klubbkvelder viktig. Det 

er vår opplevelse at nyinvesteringen Bridge More + har bidratt til økt kvalitet på 

klubbkvelden. Som alle andre nye system har vi hatt noen barnefeil som rettes fortløpende, 

her vil klubben rette en stor takk til Geir Olav som har tatt på seg jobben med å ha kontakt 

med leverandøren. Bridge More + sparer oss for mye arbeid i forkant av klubbkvelder samt 

gir oss muligheter for å sammenligne resultater med spill verden rundt og spille de samme 

spill som er spilt i turneringer rundt om i verden. Bridge More + er et system for fremtiden og 

vi er stolt over at Vadsø bridgeklubb har tatt systemet i bruk. 

På årsmøte i fjor ble det fremlagt forslag til nye vedtekter for Vadsø bridgeklubb, utkast til 

vedtekter ble diskutert. Enighet om at det skulle gjøres noen endringer og nye vedtekter ble 

lagt frem for ekstraordinært årsmøte i oktober der de ble enstemmig vedtatt. 

Styret har behandlet noen søknader om dekning av startkontingenter til ulike nasjonale 

mesterskap. Ved behandling av disse søknadene har årsmøte blitt enige om følgende 

praktisering: Støtte kan innvilges av styret dersom Vadsø bridgeklubb har økonomi til det. 

Dette til medlemmer som er aktiv i Vadsø bridgeklubb. Vi har ca 40 spillekvelder i løpet av 

sesongen, for å vurderes som aktivt medlem må medlemmet ha minst 15 spillekvelder i løpet 

av sesongen.       

Utover innføring av Bridge More + har de fleste sakene og det meste av arbeidet i styret 

knyttet seg til saker rundt organisering av klubbkvelder, turneringer og da spesielt 

Vadsøturneringen. I år var det 21.gang vi avholdt Vadsøturneringen i Saariselka. 

Turneringene både fredag og lørdag var også i år vellykket, det er hyggelig med en sosial 

ramme der vi blant annet hadde felles festmiddag lørdag kveld.  

Aktiviteter: 

På styrets første styremøte 3.september 2017 ble rammer rundt Vadsøturneringen 2017 

avklart samt veien videre mht Bridge More +.  Det var videre enighet om at vi vil fortsette 

med satsing på kvalitet på klubbkveldene, oppsett av terminlister, bruk av bridgematere og 

forhåndsgitte kort inntil vi fikk Bridge More + i drift.  

På vårt første styremøte ble det også diskutert litt rundt hva vi skal gjøre for å få enda flere 

medlemmer til å komme å spille på klubbkveldene. Vi har ikke lenger en «makkergaranti». 

Diskuterte hvorvidt styret bør ringe rundt til aktuelle spillere og høre hva som skal til for at de 

skal bli aktive spillere /komme å spille i klubben. Om ønske kan vi høre om de vil spille med 

noen av oss noen kvelder. Dette er noe som det nye styret bør jobbe videre med. 
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Ellers enighet om at Vadsø bridgeklubb skal arrangere nybegynnerkurs med oppstart i 

månedsskiftet oktober/november 2018. 

Det har vært ordinære spillekvelder hver tirsdag siden slutten av august. Vi har vært mellom 

4-8 bord, med et snitt på rundt 6 bord. Det er gledelig at det ser ut til at antall spillere på 

klubbkvelder har vært stabil. Klubbkveldene er og blir kjernevirksomheten til klubben. På 

siste spillekveld den 5.juni var det fortsatt 6,5 bord – 13 par, dette er svært positivt og flott at 

det er en god oppslutning om klubbkveldene også på slutten av sesongen.   

I tillegg til Vadsøturneringen i Saariselka, har Vadsø bridgeklubbe arrangert KM-lag, 

4.divisjon, KM-mix,og KM par.  

Medlemmer:         

Klubben har pr dato 48 registrerte medlemmer, dette mot 51 medlemmer sist sesong.  

RESULTATER FRA TURNERINGER: 

Klubbturneringer for høst 2017 og vår 2018.  

Bernhards turnering for 2017 ble arrangert 17 juni, med 18 par. Vinnere ble Johnny Lund og 

Jarno Johnsen. 

Høst 2017: 

I Vadsøturneringen var det 37 par. Den ble vunnet av Ranja Sivertsvik og Virginia Chediak.  

Høstturnering – singelberegning, to vinnere: 

Jarno Johnsen og Johnny Lund 

Rimfrost - singelberegning, to vinnere: 

Asbjørn Anthonsen og Kåre Carlsen 

Juleturnering – singelberegning, to vinnere: 

Britt Anne Iversen og Jan Arne Varsi 

Vår 2018: 

Solgløtt – singelberegning, to vinnere: 

Asbjørn Anthonsen og Kåre Carlsen 

Klubbmesterskap – singelberegning, to vinnere: 

Britt Anne Iversen og Ann Karin Dahl Næss 

Imp across Vadsø – singelberegning, to vinnere: 
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Jan Arne Varsi og Britt Anne Iversen 

Kom Mai du skjønne – singelberegning, to vinnere: 

Jarno Johnsen og Jarl Kvikstad 

Bernhards turnering 09. juni: 

15 par deltok, vinnere ble Knut Busk og Jan Ove Bernhardsen 

Seriemesterskapet: 

I 2 divisjon, avdeling B spilte Ranja Sivertsvik på lag Vinjevoll, de ble nummer 6. 

I 3 divisjon, avdeling A spilte Asbjørn Anthonsen på lag Veseth, de ble nummer 2.  

I Vadsø ble det spilt 4.divisjon med fire lag der laget til Jan Arne Varsi vant, med Randi Lund 

Olsen, Ylva Kvikstad og Jarl Kvikstad. De rykker opp til 3 divisjon. 

I NM for klubblag spilte følgende lag:  

Vadsø BK 1: Geir Olav Næss, Geir Andreassen, Jarno Johnsen og Johnny Lund. De kom til 

fjerde runde. 

Vadsø BK 2: Ylva Kvikstad, Jarl Kvikstad, Ann Karin Dahl Næss og Britt Anne Iversen. De 

kom til andre runde.  

I nyttårscupen var det 20 par. Vinnere ble Svein Andersen og Ivar Bull.  

I KM-par var det 15 par. Vinnere ble Knut Busk og Jan Ove Bernhardsen. 

I KM-mix var det 14 par. Vinnere ble Vigdis Lund og Johnny Lund. 

I NM damer ble lag Boogies med Ranja Sivertsvik nr. 3.  

Nordlyset med Britt Anne Iversen, May Tove Iversen, Ann Karin Dahl Næss og Ylva 

Kvikstad ble nr. 10. 

Internasjonalt:  

Ranja Sivertsvik deltar i skrivende stund i EM, og deltok også i 2017 i EM 

Økonomi: 

 

Styret legger frem et overskudd på kr 20.049,52.  Vi har en total beholdning pr 31.mai på kr 

64 722,15.     

 

Vi har et overskudd selv om vi har investert i Bridge+ More. Klubbens andel på bussutgiftene 

til Saariselki var i år 12.250,-. Medlemmene betalte en egenandel på kr 500,-.  
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Styret har god kontroll på økonomien. Kasserer har god kontroll og gjør et godt arbeid med 

oppdatering av medlemslister. Det betales kr 100,- pr spiller hver spillekveld. Nye 

medlemmer spiller gratis den første sesongen. 

  

Det vises ellers til regnskapet for øvrige detaljer. 

 

Sluttord: 

Som en av få klubber i Norge klarer Vadsø bridgeklubb å opprettholde en stabil oppslutning 

om klubbkveldene våre. Det er bra at vi klarer dette. Bridgen er en viktig sosial aktivitet for 

mange.   

 

Styret tror at en av årsakene til fortatt jevn og god oppslutning om klubbkveldene er de grep 

som er gjort med å ha en god kvalitet på klubbkveldene samt at mange opplever det som 

sosialt og hyggelig å møte opp på klubbkveldene.  

 

Pensjonistbridgen. Fortsatt er det ”pensjonistbridge” hjemme hos Britt Nilsen og Bernhard 

Iversen hver torsdag formiddag. Det ryktes at det også denne sesongen har vært stor rift om 

deltagelse her. Vadsø bridgeklubb setter – i år som i fjor, forfjor og årene før det - veldig pris 

på den tid og sosiale rammer som Britt og Bernhard legger ned i dette arbeidet. 

 

Vadsø 12.juni 2018 

 

Marit Zahl Jonassen 

Leder   


