
ÅRSBERETNING HARSTAD SJAKK&BRIDGEKLUBB 2016 

Styrets sammensetning har vært: 

Leder: Terje Lichtwarck 
Nestleder: Jan Roar Lind 
Kasserer: Paal Risnes 
Styremedlemmer: Willy Ottemo og Marianne Eriksen 

Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 21 saker i løpet av 2016. 
 

Turneringsresultat 2016: 

SM-3.div – Henrik Gosvig, Bård Risnes, Dagfinn Kristiansen og Helge Skramstad kom på 3. 

plass og spiller fortsatt i samme div. 
SM-4.div -  Marianne Eriksen og Willy Ottemo var med på vinnerlaget som rykket opp til 

3.div. 
NM – mixlag i Fredrikstad – Henrik Gosvig og Kari-Anne Opsal var med på laget som kom 

på 7.plass. 
KM lag – Willy Ottemo var med på laget som kom på 2.plass.        
KM mix  - Sonja Ulriksen og Jan Roar Lind kom på 2.plass, mens Anne Lichtwarck og Terje 

Lichtwarck ble nummer tre. 
Lofast 2016  -  Bård Risnes og Henrik Gosvig kom på 2.plass, mens Torbjørn Harr og Tore 

Cato Bremseth ble nummer tre. 
Svolværmesterskapet 20016 ble vunnet av Henrik Gosvig og Kari-Anne Opsal 

Festspill-cupen – avlyst grunnet få par påmeldt. 
 

Klubbresultater: Jan Roar har vært flink til å få ut resultater på hjemmeside og Facebook 

fortløpende. Det har ikke vært klubbmesterskap og kåring av klubbmestere. 

Generell aktivitet: 

Medlemstall: 26 A – medlemmer, 2 B – medlemmer og en junior. 

Oppslutning på spillekveldene var dårlig før sommerferien, men har i høst vært på 4 – 5 bord 

grunnet nybegynner-kurs. 
Spillelokalet var fram til midten av februar Sangerhuset i Kanebogen. Lokalet var til tider 

kaldt, og husleien var høy i forhold til antall bord. I høst startet vi spilling i et klasserom på 

Høgskolen i Harstad. Det har fungert godt og er et gratis lokale for klubben. Vi har ikke 

kjøkken til disposisjon, men koker kaffe på spillekveldene. Terje stiller alltid med «smågott». 

Vi har anskaffet et låsbart skap til utstyr. 
Terje og Håvard har lagt ned en stor jobb med nybegynner-kurs og rekruttering. Dette har gitt 

flere medlemmer til klubben. Vi har også hatt bedre oppmøte av spillere fra andre klubber, 

spesielt Harstad damebridgeklubb. 

I perioder har erfarne spillere spilt med nybegynnere. 
 

Framover: 

Vår viktigste jobb er å beholde de nye spillerne i klubben. Styret vil vurdere tiltak som 

opprettholder det økende medlemstallet. Men det er viktig at alle tar ansvar i forhold til 

trivsel.. 

Alle kan bidra med kaffekoking og opprydding. Vi har en egen gruppe som håndterer data 

(opprigging/opprydding). 
Det er også ønskelig at vi arrangerer Festspill-cupen i juni, men vi er avhengig av at minst 12 

par fra Harstad melder seg på. 
Styret takker for sesongen og ønsker lykke til med kommende bridge-år. 



 

Harstad, 2.februar 2017 
Marianne Eriksen 
For styret 


