BK Tempo
Årsberetning for 2008
Årsmøte 2009 holdes i år tidligere enn før, for at dette skal holdes i forkant av kretstinget
senere i januar.
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Klubben har pr dato 54 medlemmer, hvorav 2 er juniorer. I fjor hadde vi 67 medlemmer
inkludert 23 kursmedlemmer.
Spillingen har foregått på Borgfoss.
Nybegynnerkurset ble avsluttet, og noen av disse deltar på våre spillekvelder, selv om vi
gjerne skulle sett flere av disse her.
Geir A. har hatt kurs for viderekommende også dette året, og kurset foregår èn time før
bridgekvelden starter.
I 2008 var det et snitt på 15,0 par pr spillekveld, mens det året før var et snitt på 13,7 par.
Vi hadde også denne høsten en medlemsfest, der vi i tillegg til mat og drikke hadde en
uhøytidelig spilleturnering.
Klubbturneringene gjøres nå med SparTi, som er forbundets dataprogram. Dette er et gratis
program som klubben benytter til klubbturneringer, hjemmesider, medlemsoppfølging med
mer. I forbindelse med innkjøp av bridgemater og ny PC gikk vi over til denne type av
klubbregnskap. Gjennom forbundet har vi gratis support og oppdateringstjeneste av SparTi.
Siden klubben har hatt disse store økonomiske løft har vi i 2008 et underskudd på kr 797,-.

Årskontigent:
Medlemsavgiften er på ialt kr 385. Klubben vår tar ikke noe kontingent, da vi i fjor øket
spilleavgiften til kr 50. Av dette går 60 kr går til Østfold bridge krets og 325 til NBF.
Kresten skal ha 100 kr i klubbavgift og NBF 700 kr i klubbavgift.

Resultater:
Sommerturneringen ble vunnet Roald Amundsen.
Haldenmesterskapet i oktober 2008 ble vunnet av Trond Kildal og Arne Nielsen, nr 2 ble
Odd Henning Hansen og Stein Bråthen, og på tredje plass fulgte Geir Kvarsvik og Per
Braathen.
Kretsmesterskap 2008:
BK Tempo stiller med to lag, og begge lag kjemper i toppen i pulje B1 og B2. Det gjenstår der
to runder.
NM:
BK Tempo tapte i første runde for Moss med 138-67. Laget besto av Trond Kildal-Arne
Nielsen og Odd-Roger Nielsen-Didrik Ueland.
MP-treffen ble vunnet av Odd-Roger Nielsen og Didrik Ueland, og på landsbasis endte de på
en flott 6. plass.
Til sist
vil styret igjen takke Bjørn Hesthagen, som hver uke legger kort til spillekveldene.
En takk også til Per-Bjørn Chruickshank som alltid er travelt opptatt med å servere oss kaffe
og mat.
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