
Soon BK - Styrets beretning for året 2011 
 
Soon BK hadde i 2011 52 medlemmer, - hvorav 45 betalte sitt Standardmedlemsskap til 
forbundet gjennom klubben. Antallet aktive spillere var noe under 50 stk.  I tillegg til utstrakt 
kontakt på telefon og mail, har styret gjennom året hatt 3 styremøter. Gj.sn. antall bord pr 
spillekveld var 8,29 for hele spilleåret, - en nedgang fra 8,88 i 2010. 
 
Om arrangementer og resultater i 2011 
Klubbmesterskapet ble gjennomført over 6 kvelder.  Klubbmestere ble Anton Knudsen og 
Steinar Hansen foran Svein Gathe/Trond Koppand og Eldbjørg Gathe/Geir Sørvold. Beste 
poengplukker gjennom året var Geir Sørvold foran Steinar Hansen og Eldbjørg Gathe. Under 
KM-lag deltok Soon BK med tre lag i C-gruppen.  14. mars gjennomførte vi klubbkamp mot 
Garder BK i Gardarheim, med Garder BK som arrangør.  Per og Berit vant A-puljen og Inger 
og Arild B-puljen. Soon BK vant også klubbkampen totalt. Vestbymesterskapet fant sted 12. 
feb. med bridgeklubbene Garder BK, Soon BK og Vestby BK som felles arrangører. Beste par 
fra Soon BK ble Jan Martinsen/Dag Torgersen på 5.pl. Per og Berit deltok i 4. div. i 
seriemesterskapet på laget Østfold og Follo 7, sammen med et par fra Sarpsborg BK. 
Sommeravslutningen ble avholdt 9. april i lokalene til Soon IF. Juleavslutningen ble avholdt 
25. november i Soon Seilforening. Det ble både vinteren og høsten 2011 avholdt bridgekurs.   
 
Arrangementsteknisk 
Klubben har leieavtale med Soon Seilforening som strekker seg frem til juli 2013. 
Oppbevaring av bord og annet bridgeutstyr, - samt kjøleskap, fungerer godt i rommet ved 
siden av kjøkkenet. Fra høsten 2011 ble BK2000 erstattet av Ruter som basisprogram for den 
tekniske driften på klubbkveldene. Dette har fungert tilfredsstillende under ledelse av Per og 
hans team. Klubben har også investert i nye websider. All informasjon, resultattjeneste og 
kontaktadresser (med bilder) til medlemmene ligger på disse sidene. Dugnadsinnsatsen fra 
medlemmene både mht rydding og kjøkkentjeneste har fungert etter forholdene bra. Klubben 
disponerer 11 egne bridgebord, - samt terminaler og meldebokser for totalt 12 bord.  
 
Økonomi og annet 
Økonomien i klubben er god.  Dette er i første rekke basert på et stabilt antall spillere, 
fornuftig husleie, noe ekstrainntekter i form av kiosksalg og bidrag fra Grasrotandelen, - samt 
gode rutiner og kontroll.  Soon BK er registrert i Frivillighetsregisteret. Åtte av klubbens 
medlemmer har i 2011 fått sponset spilleavgift ved deltakelse i ulike turneringer med totalt kr. 
1.700,-.  Klubben har betalt totalt kr. 2.910,- for kursopphold for tre av klubbens medlemmer. 
Kaffe på spillekvelder, samt sommeravslutning og juleavslutning ble i sin helhet sponset av 
klubben. 
 
Styret - ansvar 
Styret har i 2011 sett ut som følger:   Andre med ansvar: 
Leder, Dag Torgersen     Frank de Kinder, revisor 
Kasserer, Svanhild Larsen    Ella Holm/Birger Hekkelstrand, valgkom 
Styremedlem, Per Guneriussen   Jens Holm, materialforvalter 
Styremedlem, Jan Føyner    Erik Finstad, transport av spillekort 
Styremedlem, Tove Mangård    
Varamedlem, Eldbjørg Gathe    
Varamedlem, Anton Knudsen   
 
 
Soon, 10. januar 2012 


