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Klubben har 46 medlemmer. Oppmøtet på 
klubbkveldene har vært stabilt gode, noe som 
skyldes at våre bridgevenner fra Vågan og 
Vest-Lofoten fortsatt er ukentlige innslag på 
mandagskveldene.

Vestvågøy BK har hatt tre styremøter 
inneværerende sesong. Ellers har klubben gitt 
ansvar til enkeltpersonen i og utenfor styret for 
å løse ytterliger oppgaver knyttet til 
klubbkvelder og turneringer som vi har 
arrangert.

Klubben har hatt noe trøbbel med 
stokkemaskinen, men stort sett har den vært i 
drift. Sigurd Torp har ansvaret for dubleringen, 
og han gjør en fremragende jobb, og leverer 
kort av høy kvalitet, så lenge 
kortgivermaskinen spiller på lag.

Jostein Pettersen har også sist år gjort en 
fremragende jobb som klubbkasserer. Det er 
viktig for styret å ha en ryddig og strukturert 
person i jobben som kasserer, slik at man er 
helt sikker på at klubbens økonomi er ordentlig 
og under full kontroll. Og en slik person har 
klubben i Pettersen.

Resultater turneringer
Norsk bridgefestival Lillehammer: 
Klubben hadde to juniorer i sving under  
festivalen. Det var Mia Statle (13) og Marcus 
Vold. Ellers var flere av klubbens medlemmer 
tilstede. Plasseringsmessig var det kun Stein 
Statle og Espen Torp som utmerket seg. De 
deltok i NM monrad par. Der tok de en 
glimrende 6. plass i det 112 par store feltet. 
Den plasseringen gjorde at paret var kvalifisert 
for kremturneringen NM par finale, men de 
kunne dessverre ikke delta der da en av dem 
måtte i bryllup.

Kretsmesterskap:
KM singel
Leif Harry Arntsen ble kretsmester i singel
KM mixpar
Ann-Elin Danielsen og Arild Jakobsen tok sitt 
fjerde strake krestmesterskap for mixpar.
KM lag
Arne Andreasen, Jørn Stian Andreassen og 
Arne Klausen var på vinnerlaget i KM lag. 
Disse medlemmene i klubben representerte da 
Svolvær BK, uten at det forringer prestasjonen.
KM veteranpar
Ingar Vold og Arne Andreasen ble kretsmestere  
i klassen veteranpar
KM dame
Ann-Elin Danielsen ble kretsmester for 
damepar, sammen med Sortlandmakker 
Jorunn Nordvoll

Divisjonsspill:
Klubben har et par i 3. divisjon, det er Stein 
Statle, Fredd Kristiansen, Ann-Elin Danielsen 
og Arild Jakobsen. Andre lag spiller i 4. divisjon 
hvor det er fri påmelding.


