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Det ble avholdt 7 styremøter i klubben i 2013. 

 

Klubben har inneværende år hatt 47 medlemmer. På klubbkveldene har vi fortsatt stabilt 

oppmøte. Klubbens medlemmer er flinke til å støtte opp om klubbspillingen. Vi ser likevel en 

noe nedadgående tendens i antall bord på klubbkveldene, noe som skyldes mangel på 

rekruttering 

 

KLUBBENS 40-ÅRSJUBILEUM 

Inneværende år har Vestvågøy BK gjennomført 40 års jubileumsfeiring. Dette jubileet ble 

gjennomført med en stor lagturnering første helgen i juni, med jubileumsmiddag og fest. Et 

fantastisk vær gjorde at denne turneringen ble en megasuksess. Hele 18 lag stilte! I etterkant 

av turneringen ble det mange presseoppslag. En mangesiders artikkel i Norsk Bridge fra 

turneringen var morsom å lese. I denne artikkelen fikk Vestvågøy BK  mye skryt for 

arrangementet. I anledning jubileumsturneringen vil vi gjerne rette en stor takk til alle 

sponsorene som gjorde at turneringen var økonomisk gjennomførbar for oss. 

 

KRETSARRANGEMENT I REGI AV KLUBBEN 

Vestvågøy BK arrangerte også KM-singel i Mortsund. Arrangementet ble vellykket. En takk 

til Stein Statle, Arild Jakobsen og Jostein Pettersen som stod i bresjen for denne turneringen. 

En takk til resten av medlemsmassen som var med å gjennomførte turneringa i mai. Nå har 

Vestvågøy BK arrangert turneringen to år på rad, og overlater stafettpinnen videre til Myre 

BK som står for neste års arrangement. 

 

STOKKEMASKIN 

Stokkemaskinen er nå flyttet fra familien Torp og over til Ann-Elin Danielsen og Arild 

Jakobsens residens. Arild har fått orden på maskinen og har tilbudt seg å drive denne for 

klubben i en periode fremover. 

 

NØKKELROLLE I KLUBBEN 

Kasserer og regnskapsfører Jostein Pettersen må igjen roses som kanskje klubbens viktigste 

person. Alt av økonomi og regnskap, samt innrapporteringer, er i hans trygge hender. Dette er 

noe som vi andre medlemmene nyter godt av. Josteins innsats over en årrekke ovenfor 

Vestvågøy BK legges merke til av klubbens medlemmer. Klubben ønsker å takke Pettersen 

for at han har takket ja til en ny toårsperiode som klubbens økonom. 



 

ÆRESMEDLEMMER 

I anledningen 40 års-jubileet utnevnte klubben tre nye æresmedlemmer. Dette er Bjørgvin 

Jensen, Viggo Løslett og Sverre Jakobsen. Alle disse nyutnevnte æresmedlemmene har vært 

med gjennom hele klubbens 40-årige historie. Alle har vært medlemmer i klubbens styre i 

klubbens tidligere periode, og de har til sammen spilt et uttellelig antall klubbkvelder i regi av 

Vestvågøy BK. Vestvågøy BK har nå fire æresmedlemmer. I tillegg til de tre nyutnevnte, er 

Sigfred Andreassen æresmedlem fra en tidligere anledning. 

 

DIVERSE RESULTATER 

 

DIVISJONSSPILL 

Klubben har et lag i 3. divisjon avd. B. Fredd Kristiansen, Stein Statle, Arild Jakobsen og 

Ann-Elin Danielsen. Etter første helg ligger laget omtrent midt på tabellen, uten fare for 

verken opp eller nedrykk. Våre medlemmer Arne Klausen, Jørn Stian Andreassen, Arne 

Andreasen og Per Gunnar Forrsaa representerer Svolvær i 3 divisjon. Dette laget står faktisk i 

fare for å kunne rykke opp fra avdelingen etter halvspilt serie. Vestvågøy er også representert 

med et tredje lag hvor Børge Breivik og Hans-Arne Hanssen spilte første helga sammen med 

Svolværs Ove Juul og Bjarne Engesvik. 

 

NORSK BRIDGEFESTIVAL 

Mia Statle deltok på juniorleir for andre gang. Mia trivdes godt på festivalen hvor 

rekordmange ungdommer deltok. Mia var også med i junior NM, hvor hun kom på 15. plass 

av 15 sammen med Katharina Ekren. Flere av klubbens spillerer deltok på Bridgefestivalen i 

Fredrikstad. Det ble 2. plass i åpningsturneringa for Ann-Elin Danielsen og Arild Jakobsen, 

samt respektable plasseringer i NM mix (25 av 214) og NM mix lag (10 av 72). I resten av 

bridgefestivalen var det ingen av klubbens spillere som klarte å få topp-plasseringer. Stein 

Statle, Jørn Stian Andreassen, Per Gunnar Forsaa og Lars Johan Hustad deltok på festivalen. 

 

KM PAR 

Jørn Stian Andreassen – Per Gunnar Forsaa ble kretsmestere, men representerte i denne 

turneringen Svolvær BK. I NM ble det 45. plass av 86 deltagende par. 

 

KM SINGEL 

Jørn Stian Andreassen ble også kretsmester i singel. Ann-Elin Danielsen ble nr. 3, og Ingar 

Vold nr. 5. 

 

PÅSKEBRIDGE 

Påskebridgen på Mølnarodden ble vunnet av Stein Statle – Jørn S. Andreassen, foran Jostein 

Pettersen – Jan Salomonsen. 

 

KM LAG 

Vinnere ble Arne Andreasen, Per Gunnar Forsaa, Jørn Stian Andreassen og Arne Klausen. 

Vestvågøy BK (Jakobsen, Danielsen, Statle og Gosvig) ble nr 4. 

 

KM MIX 

Vinnere ble Ann-Elin Danielsen og Arild Jakobsen for femte gang på rad. 

 



ROMJULSTURNERINGEN 

I Romjulsturneringen ble Erlend Langstrand ble nr 2 sammen med sin sønn Sindre Hellan. På 

3. plass kom Ann–Elin Danielsen og Arild Jakobsen. 

 

LOFASTTURNERINGA 

I Lofastturneringa i Kabelvåg ble Arild Jakobsen nr 4 sammen med Kristian Ellingsen. Stein 

Statle ble nr 5 sammen med Sigve Smørdal. 

 

SVOLVÆRMESTERSKAPET 

Svolværmesterskapet ble vunnet av Per Gunnar Forsaa og Sigve Smørdal. Ingar Vold og 

Marcus Vold ble nr 3. 

 

SOMMERBRIDGE 

Årets Sommerbridge i regi av Vestvågøy BK ble vunnet av Børge Breivik.  

 

 

 

 

På vegne av styret i 2013,  

 

 

 

Stein Statle 

 

 


