
Soon BK - Styrets beretning for året 2010 
 
Soon BK hadde pr 1. januar 2011 51 medlemmer, - hvorav 45 betaler sitt 
Standardmedlemsskap til forbundet gjennom klubben. Antallet aktive spillere var på rundt 50 
stk.  Aktiv rekrutteringsvirksomhet det siste året har gitt en viss økning i antallet medlemmer 
og antallet spillere pr kveld. Gj.sn. antall bord pr spillekveld var på 8,85 for hele spilleåret. 
Sammenlignet med høsten 2009 var dette en økning på i underkant av et halvt bord. 
 
Om arrangementer og resultater i 2010 
Klubbmesterskapet ble gjennomført over 6 kvelder.  Klubbmestere ble Berit Eidsmo og Per 
Guneriussen. Beste poengplukker gjennom året var Eldbjørg Gathe (364 p), deretter Steinar 
Hansen (360 p) og Geir Sørvold (338 p). Under KM-lag deltok Soon BK med to lag i C-
gruppen.  23. mars gjennomførte vi klubbkamp mot Garder BK i Gardarheim, med Soon BK 
som arrangør.  Soon BK besatte alle pallplassene, mens Garder BK vant klubbkampen totalt. 
Vestbymesterskapet fant sted 6. mars med bridgeklubbene Garder BK, Soon BK og Vestby 
BK som felles arrangører. Vinnere ble Inger Lise Wold og Roger Dalen som representerte 
Soon BK. 
Sommeravslutningen ble avholdt 24. april i Soon Seilforening. 
Juleavslutningen ble avholdt 18. desember i Soon Seilforening. 
 
Arrangementsteknisk 
Med bakgrunn i en grundig evaluering, ble det våren 2010 besluttet at klubben skal fortsette 
spillingen i Soon Seilforenings lokaler. Den nye leieavtalen strekker seg fra august 2010 til 
juli 2013, med mulighet for bridgeklubben til ensidig å si opp leieforholdet i perioden. For 
oppbevaring av utstyr har klubben fått tilgang til rommet ved siden av kjøkkenet. Dette letter 
henting/rigging av utstyr på spillekveldene. Samtidig har klubben investert i låsbart skap, en 
ekstra Bridgemate og 11 bridgebord. Klubben har nå terminaler og meldebokser for totalt 12 
bord. Den tekniske driftingen på klubbkveldene har bedret seg i 2010, sammenlignet med 
problemene året før. Per har bygget opp et driftsteam på 3 personer (Øystein og Robin – i 
tillegg til Per), som sikrer klubben en stabil drift av det tekniske anlegget. Dugnadsinnsatsen 
fra medlemmene både mht rydding og kjøkkentjeneste har fungert etter forholdene bra. I 2010 
er Per Guneriussen blitt autorisert turneringsleder, og Jan Føyner er autorisert bridgelærer. 
 
Økonomi 
Økonomien i klubben er god, og siste års investeringer er fullt ut finansiert over driften.  
Forutsetningene for den gode økonomien er i første rekke 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. 
 
 
Styret - ansvar 
Styret har i 2010 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, Robin Watson    Tone J. Torgersen, lotteri 
Varamedlem, Eldbjørg Gathe   Erik Finstad, transport av spillekort 
Varamedlem, Jan Føyner     
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