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STYRETS AKTIVITET 
Klubbdriften har i 2014 vært orientert rundt enkel klubbdrift. Det ble avholdt 4 
styremøter i klubben i 2014. Det har i 2014 blitt gjort en avtale med Vestvågøy 
kommune om leie av spillelokaler i Meieriet kultursenter. Det er gitt signal om at 
lokalene blir tilgjengelig i løpet av januar 2015. Stein Statle har representert klubben i 
forhandlinger med Vestvågøy kommune. 
 
MEDLEMSMASSE OG KLUBBAKTIVITET 
Klubben har inneværende år hatt 44 medlemmer. 
 
På klubbkveldene har vi året sett under ett, stabilt oppmøte. Oppmøtet har vært 
spesielt bra på slutten av året. Årsaken er at Stein Statles kurs i høst har gitt oss flere 
nye medlemmer som er ivrige spillere. I tillegg er vi på nytt takknemlig og imponert 
over oppmøtet fra våre venner fra Ramberg og Reine BK og Svolvær BK. 
 
ØKONOMI 
Resultatet for 2014 er et overskudd på kr. 17101,75. 
Kontobeholdningen er på kr. 86512,60. 
Regnskap gjort av Jostein Pettersen. Internrevisor Viggo Løslett har gjennomgått og 
godkjent regnskapet uten anmerkninger. 
 
ARRANGEMENT I REGI AV KLUBBEN 
Vestvågøy BK har arrangert forbundsturnering for lag, og forbundsturnering for par i 
2014. Lagturneringen Lofoten Open 2014 ble et vellykket arrangement med 14 
deltagende lag. Klubben satser på å gjøre arrangementet til et årlig arrangement i 
mai/juni med forbundsstatus. Parturneringen i romjula ble et vellykket arrangement 
med 21 deltagende par. 
 
REKRUTTERING 
Stein Statle har holdt kurs i høst, og med det gjort klubbens første rekrutteringsarbeid 
på mange år. Kurset har vært svært vellykket, og flere nye spillere med gode 
kortferdigheter ser ut til å bli nye, faste medlemmer i klubben. 
 
STOKKEMASKIN 
Klubben er selvforsynt med datagitte kort til klubbkvelder, og legger også kort til alle 
helgeturneringer som arrangeres i Lofoten. I tillegg har det blitt lagt kort til 
klubbkvelder i Ramberg og Reine BK gjennom hele året, og til Svolvær BK gjennom 



store deler av året. Klubben lagt kort for noen få enkeltarrangement i tillegg. 
 
NM-RESULTATER 
Ann-Elin Danielsen stod for årets beste prestasjon av en spiller fra vår klubb, da hun 
tok bronsemedalje i NM for damelag i mars. Danielsen spilte på lag med 
Harstadspillerne Gerd Larsen, Karianne Opsal og Mariann Skaanevik under 
mesterskapet. 30 lag deltok. Dette er en historisk prestasjon, og det største som er 
oppnådd av et av våre medlemmer siden Stein Statle tok NM-gull i åpent monrad lag 
i 2010. 
 
 
RESULTATER DIVISJONSSPILL 
Klubben hadde et lag i 3. divisjon avd. B i 2013/2014. Laget plasserte seg midt på 
tabellen. Laget bestod av Fredd Kristiansen, Stein Statle, Arild Jakobsen og Ann-Elin 
Danielsen. I tillegg vant Vestvågøy BK 4. divisjon med spillerne Jostein Pettersen, 
Jan Salomonsen, Leif-Harry Arntsen og Sigfred Andreassen, og laget rykket opp til 3. 
divisjon avd. B. 
 
I 2014/2015 har klubben to lag i 3. divisjon avd. B. Etter første helg ligger laget med 
Ann-Elin Danielsen i tet etter fire av ni kamper. 
 
NORSK BRIDGEFESTIVAL 
Norsk bridgefestival ble arrangert i Fredrikstad i 2014. Ann-Elin Danielsen og Arild 
Jakobsen tok respektable plasseringer i åpningsturneringen (6 av 93 par), NM mix 
(35 av 213 par) og NM mix lag (11 av 80 lag). 
 
I resten av bridgefestivalen var det ingen av klubbens spillere som klarte å få 
topplasseringer. Stein Statle, Fredd Kristiansen, Ann-Elin Danielsen, Arild Jakobsen, 
Jørn Stian Andreassen og Arne Andreasen deltok på festivalen. 
 
KRETSMESTERSKAP 
Jørn Stian Andreassen ble kretsmester i mixpar, sammen med Marita Johansen. 
Ann-Elin Danielsen ble kretsmester i damepar, sammen med Berit Skotnes. 
Ann-Elin Danielsen, Arild Jakobsen, Stein Statle og Are Sivertsen tok tredjeplass i 
KM lag. 
 
 
På vegne av styret i Vestvågøy BK, 
 
Arild Jakobsen 
leder 
 
 
 


