Årsberetning 2015
Styret har i sesongen 2014 bestått av følgende personer:
• Leder: Einar Knutsen
• Nestleder: Knut Karlsen
• Kasserer: Elisabeth Johansen
• Sekretær: Lars Erik Thomassen
• Styremedlem1: Karl Johan Bjørn
• Styremedlem2: Bård Lian
• Styremedlem3: Hege Johansen
• Vare medlem: Kirsti Mollatt
•
•

Revisor: Kjell Johnny Aspen
Valgkomite: Niels Kristian Nielsen og Liv Kongelf

De fleste møter, og diskusjoner har foregått med bruk av internett og telefon, samt 4 møter
hos Einar. Vi hadde i løpet av året 123 medlemmer registrert som NBF medlemmer i
klubben, samt 4 spillere som kun var registrert som medlemmer i Kolbotn BK, men NBF
medlemmer i andre klubber.
Styret har i løpet av sesongen behandlet følgende saker:
•
•
•
•
•

Turneringer arrangert av Kolbotn BK
Begynne med klippekort
Medlemskontingent
Betalingsrutiner.
Innkjøp ny bridgemates og kortleggingsmaskin

SPILLING:
På vanlige spillekvelder har vi hatt et snitt på 15 bord. Nesten uten unntak monrad. Vi har
også spilt flere simultanturneringer.
Klubben deltok med et lag i A-pulja i kretsen 2015, 3 lag i B-pulja 2015, 2 lag i C-pulja og 2
lag i D-pulja.
I seriemesterskapet deltar vi med 4 lag i 4 divisjon i sesongen 2015/16. I 2014/15 hadde vi 1
lag i 3 divisjon og 3 lag i 4 divisjon.
I NM 2015/16 var det 3 påmeldte lag fra Kolbotn BK.

ARRANGEMENTER:
Klubben har arrangert KM MIX 2015, Julecup, samt sosial singelturnering.
RESULTATER:
Klubbmestere 2015 ble Øyvind Bronken og Arne Almenningen.
KM 2015
Kolbotn BK1 ble nr. 8 i A-pulja og rykket ned.
Kolbotn BK2 ble nr. 8 i B-pulja og rykket ned.

Kolbotn BK3 ble nr. 6 i B-pulja
Kolbotn BK4 ble nr. 7 i B-pulja
Kolbotn BK5 ble nr. 5 i C-pulja
Kolbotn BK6 ble nr. 9 i C-pulja og rykker ned
Kolbotn BK7 ble nr. 5 i D-pulja
Kolbotn BK8 ble nr. 8 i D-pulja

SM
I sesongen 2014/15 rykket et lag ned fra 3 divisjon, ingen lag rykket opp. Sesongen 2015/16
har startet bra med Kolbotnluringene på 1.plass i 4 divisjon Østfold og Follo. Et Kolbotn BK
lag ligger på 3 plass med muligheter for opprykk i Romerike.
NM
2 lag fra Kolbotn BK kom til 3 runde i NM, men ble slått ut her.
Flere spillere har deltatt i turneringer rundt omkring i Norge og utlandet.
Simon Rasmussen og Torill Haakenstad fikk en 3 plass med 137 par i Svensk Bridgefestival
silver turnering.
Siri Bråtane, Kristine Kvernstrøm, Hege Johansen og Elisabeth Johansen fikk en fin 6 plass i
NM lag damer.
Torill Haakenstad og Knut Karlsen fikk en 6 plass i Inoventio Julecup med 40 par.
KRETSEN
Einar Knutsen er styremedlem og Lars Erik Thomassen vara representant. Østfold og Follo
er den desidert største kretsen, og mer enn 10% av registrerte spillere i vårt land
representerer Østfold og Follo krets.
ØKONOMI
Klubben har god økonomi, vi har hatt investeringer til nye bridgemates, likevel et solid
overskudd. Vi ser at beløpet fra Grasroten minker år for år. Likevel med stor oppslutning på
spillekveldene, og med små premier, så har vi råd til å dekke lagspilling og noen sosiale
events. Ingen utgifter til turneringsledelse. Sven Pran har også bidratt med å ikke ta betalt for
turneringsledelse i våre arrangement. Disse beløpene er tilbakeført til klubben. Vi fikk også
tilbakebetalt momsutgifter fra NBF.
SUBSIDIERING
Klubben har i sesongen subsidiert lagspilling med 100% av deltageravgiften.
Medlemskontigenten er også subsidiert.
UTMERKELSER
Knut Karlsen fikk begeistringsprisen
JULEBORD
Et meget vellykket julebord.

Sign:
Sekretær LET

