
Horten BKs beretning for 2018 
 

Styrets sammensetning 
 
Leder   Elisabeth Groseth 
Nestleder/sekretær Kjell Carm 
Turneringsleder Harald Nygaard 
Kasserer  Arne Øvrid 
Styremedlem  Vegar Næss 
Styremedlem  Arvid Aa 
Varamedlem  Sigmund Ivar Bakke 
 
Klubbens revisor Tom Søren Nilsen 
 
Valgkomite  Egil Hansen 
 

Utvalg 
 
Turneringsutvalg Harald Nygaard og Vegar Næss 
 
Sommerbridge  Harald Nygaard og Vegar Næss 
 
Festutvalg  Annika Auensen, Elisabeth Groseth og Steinar Næss 
 
Web-ansvarlige  Harald Nygaard og Vegar Næss 
 
 

Antall medlemmer 
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 

Æresmedlemmer 5 5 4 4 4 4 5 6 5 

Seniormedlemmer, A 57 50 46 51 54 47 47 48 50 

Seniormedlemmer, B 2 1 2 3 2    1 

Juniormedlemmer          

Kursmedlemmer  1 3 3  2 2   

Totalt 59 57 55 61 60 53 54 54 56 

 
I 2018 gikk et av våre æresmedlemmer, Torvald Johan Løvmo, bort – klubben stilte tallrik i begravelsen. Som seg 
hør og bør ble æresmedlemmet æret med krans fra klubben. 
 

Spilling 
 
Det er vanlig spillekvelder på tirsdager og torsdager. Imidlertid har ikke deltakelsen gått særlig opp og det er ofte 
nede i kun tre bord. Det er mye arbeid som følger med arrangering av spillekvelder, til dels ikke synlige, men helt 
nødvendig arbeid. Dette gjelder ikke bare legging av kort, men også gjennomføring av turneringene og 
rapportering av disse til de ulike fora der dette skal. Videre rydding og ivaretakelse av lokaler og utstyr, herunder 
også koking av kaffe og håndtering av avfall. 
 
Mye arbeid og få deltakere sliter på de (ganske få) som tilrettelegger for spillekveldene. 
 
Vårmesterskapet ble vunnet av Terje Ajaxon og Harald Nygaard. 
Høstmesterskapet ble vunnet av Håkon Kleppe og Torleif Ødegaard. 



   
For øvrige deltakelse og resultater vises til hjemmesiden 
 

Økonomi 
 
Regnskapet viser et lite underskudd for 2018. 
Det er store faste utgifter bundet til leie av lokalene og renhold av disse, samt oppvarming og lys. 
Klubben valgte, til tross for anstrengt økonomi, å ta initiativ til at klubbene i Vestfold krets donerte kr. 10,- per 
medlem til fylkets spiller som stilte i junior-VM i Kina. 

 

Deltakelse, eksterne arrangementer og representasjon 
 
Vi er stolte av at vårt lag kjempet godt i 2. divisjon, og havnet på 4. plass. Vi gratulerer.  På laget spilte Svein-
Harald Riisnæs, Astrid Steen Lybæk, Tom Søren Nilsen, Erland Bratlie og Sigmund Ivar Bakke. 
 
I 4.divisjon kom Horten 14 på 2.plass, på laget spilte Harald Nygaard, Terje Ajaxon, Bjørg Tvinnereim, Finn Erik 
Johansen, Karl-Johnny Solberg og Kjell Carm. 
 
I KM par kom Tommy Brønstad og Lauritz Farstad på 3.plass, det var veldig bra!  Vegar Næss kom på 7.plass 
sammen med Verina Dahl fra Nøtterøy BK, og Harald Nygaard og Trond Rikstad kom på 8.plass. 
 
I KM lag ble Horten 1 nr. 4, spillerne var Svein-Harald Riisnæs, Sigmund Ivar Bakke, Terje Ajaxon, Harald Nygaard 
og Finn Erik Johansen. 
 
Klubben var representert på kretstinget med 3 representanter.  
Medlemmer driftet bulletinen under bridgefestivalen – og markerte seg i tillegg med å servere kake til stab og 
nybegynnertreffet.  
I tillegg stilte klubben opp med diverse servering på juniorleieren. 
 
Klubben sto som teknisk arrangør av 4. divisjon på vegne av kretsen, samt KM-finalene for lag og for par. 
 

Oppsummering, øvrig 
 
Det er gjennomført 4 styremøter, hvorav to er korresponderende. Det er lagt vekt på å kun ha det antall 
styremøter som er nødvendig, mens de saker som kan avklares i korresponderende styremøte via e-post er 
gjennomført på den måten. Dette mener styret bidrar til at belastningen på de som deltar i styret/klubbens drift 
blir minimal – og derfor ikke bør skremme noen fra å engasjere seg. 
 
Klubben deltok på frivillighetsdagen i Lystlunden 26. mai.  Flere medlemmer deltok og det var mange innom vår 
stand og fikk både informasjon og en «lynbridge-kortstokk» med skriftlig informasjon om klubben. Klubben har 
også vært representert i flere kommunale sammenhenger og vi prøver gjennom det å promotere klubben – også 
overfor grupper som vanligvis ser lite til. Klubben har på oppfordring fra kommune stilt opp for om mulig å lære 
flere å spille bridge. Denne innsatsen har ikke gitt særlig respons. 
 
Som nevn under økonomi er det store og faste utgifter knyttet til de lokalene vi leier. Det er derfor i gang et 
arbeid overfor kommunen om å komme inn i kommunale lokaler. Foreløpig har dette ikke medført et ja, men 
arbeidet fortsetter – først og fremst i forhold til huset «37», men også andre kommunale lokaler 
 
Det hadde vært ønskelig å se mer til flere av medlemmene.  
Høstfesten ble vellykket, og det er litt spesielt at noen er medlem i klubben kun for å få være med på festene 
våre.  Det tyder på at miljøet er godt! 
Julebord med singelturnering ble en hyggelig kveld og den gode maten kom fra Flykaféen også i år. 
 



Omleggingen til at røykerne selv rydder røykerommet har fungert godt også i år (bortsett fra at det av og til 
glemmes å låse bakdøren på kjøkkenet etter askebegertømming). Omlegging til kildesortering har også vist seg å 
fungere relativt godt, noe som har redusert behovet for å dra til gjenvinningsstasjonen med restavfall, og har 
redusert kostnadene til søppelhåndtering til 0,00. I tillegg viser det at klubben tar et medansvar for resirkulering. 
 
Det er noen gjennomgående personer som, som vanlig, fortjener en ekstra takk for innsatsen de gjør for klubben 
hele tiden. En stor takk til Annika som holder lokalene renere enn på lenge og de to gutta som stadig holder 
orden på resultater, mail, hjemmeside, rapportering av resultater og facebooksiden vår. 
 
 
Horten 26. februar 2018 
 
Elisabeth Groseth 
  


