
ÅRBERETNING HARSTAD SJAKK&BRIDGEKLUBB 2015 
Styrets sammensetning har vært: 

Leder: Terje Lichtwarck 

Nestleder: Marianne Eriksen  

Kasserer: Sonja Ulriksen 

Styremedlem: Willy Ottemo og Jan Roar Lind 

 

Styret har hatt to styremøter og noen uformelle treff. Vi har behandlet 5 saker i løpet av 2015. I høst 

ble det innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å behandle skifte av krets.  Klubbens 

økonomi er solid, selv om vi har et underskudd. Hovedgrunnen til dette er at klubben valgte å støtte 

klubbens medlemmer økonomisk under EM i Tromsø. 

Vi har etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling og senere behandling i forbundet skiftet krets 

fra Troms og Ofoten- til Lofoten og Vesterålen bridgekrets. 

 

Turneringsresultat 2015: 

KM-par i Tromsø ble vunnet av Dagfinn Kristiansen og Anders Kristensen. De oppnådde en 

10.plass i NM-par. 

Festspill-cupen ble vunnet av Torbjørn Harr og Jan-Roar Lind. Paal Risnes og Henrik Gosvig tok 2. 

plassen, dermed vant Paal Risnes vandrepremien.  

 

Willy Ottemo fikke en 3.plass i Lofast-turneringa, og Kari-Anne Opsal og Henrik Gosvig kom på 

3.plass i Julebukken på Sortland. 

  

Flere spillere fra klubben deltok under EM i Tromsø. 

 

Klubbmestere 2015: Paal Risnes og Torbjørn Harr. 

 

Torbjørn Harr og Tore Cato Bremseth spiller i 2 divisjon sammen med spillere fra Sortland.  

Klubben har ellers et lag i 3. divisjon og et lag i 4. divisjon. 

 

Generell aktivitet: 

Medlemstall: 18 A – medlemmer og 2 B – medlemmer 

Oppslutning på spillekveldene har vært fra 2 – 4 bord i snitt. 

Spillelokalet har vært Sangerhuset i Kanebogen. Flere klager på at det er kaldt på kjølige dager.  

Vi har deltatt på simultan og mp-treff i regi av forbundet. 

Terje, Craig, Håvard og Willy har gjort en stor innsats for å rekruttere nye spillere til klubben. Uten 

en slik rekruttering vil klubben slite med å arrangere klubbkvelder grunnet lavt oppmøte. En stor 

takk til dem for dette viktige tiltaket. 

 

Framover: 

Den viktigste jobben kommende år blir å ønske nybegynnere velkommen i klubben, slik at de blir 

medlemmer og aktive bridgespillere. Da må alle medlemmer bidra. 

Generalforsamlingen må avgjøre om vi skal skifte spillelokalet. Styret legger fram et forslag om 

annet lokalet. 

Styret satser på å gjennomføre Festspill-cupen i midten av juni, dersom tilstrekkelige par er 

påmeldt. 

 

Styret takker for sist år og ønsker lykke til med kommende bridgeår. 

 

Harstad, 9. januar 2016 


