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Styrets arbeid 
Også bridgeåret 2021 har vært preget av korona-pandemien. Asker BK har i hele 2021 fulgt 

NBFs anbefalinger og retningslinjer for smittevern. Bare 19 spillekvelder har latt seg 

gjennomføre. Styret har fokusert på korona-situasjonen, økonomi og rekruttering. Det har vært 

avholdt to styremøter. 



Korona  
Første halvår i 2021 var preget av pandemien. Det ble ikke arrangert spillekvelder før 5. august. 

Årets siste spillekveld var 9. desember, da strenge restriksjoner ble gjeninnført. Spillekveldene 

hadde et gjennomsnitt på åtte bord.  

Buskerud bridgekrets har arrangert parturneringer på plattformen Real Bridge i perioden med 

koronarestriksjoner. Naboklubbene Asker og Blommenholm arrangerte to lagkamper mot 

hverandre på Real Bridge. 

Økonomi 
Økonomien er god, selv om inntektene falt på grunn av færre klubbkvelder. Underskuddet i 2021 

ble på kr 11.950. Største utgiftspost var husleie på kr. 37.800. Egenkapitalen pr. 31.12.2021 var 

på 181.057 kr. For øvrig vises til fremlagt regnskap. 

 
Rekruttering  

Antall medlemmer i klubben har falt noe. Ved årsskiftet 2020/21 hadde klubben 85 medlemmer. 

Ved årsskiftet 2021/22 var antallet 75.  NBF og Buskerud krets sendte ut informasjon om 

rekruttering fordi medlemstallet i mange klubber har gått ned i løpet av pandemien. Kretsen 

oppfordret klubbene blant annet til å gjennomføre såkalt re-rekruttering. Styret i Asker BK har 

tatt kontakt med medlemmer som har meldt seg ut i perioden 2015 – 2021. Styret har også 

kontaktet medlemmer som ikke dukket opp igjen på klubbkveldene etter gjenåpningen i august. 

Premiering 

Klubben har videreført linjen med beskjeden premiering. Det er innført premiering både etter 

faktisk resultatliste og etter handikapliste.  

Spillelokaler og spilleavgift 
Klubben spiller i Festsalen i Kulturhuset i Asker. Spilleavgiften har vært uendret på 80 kroner på 

spillekvelder uten smittevernstiltak. På spillekvelder med vernetiltak har spilleavgiften vært 100 

kroner. Medlemskontingenten har ligget uendret på 350 kroner.  

Resultater  

En rekke turneringer ble avlyst på grunn av koronaen også i 2021. Torkild Hagen, Asker BK, ble 

nr. 8 i finalen i NM par med makker Aron Thorfinnsson, Sølvknekt BK. I kretsmesterskapet for 

par ble Vibeke Nordang – Frode Borgersen nr. 1 på handicaplisten. De to lagkampene på Real 

Bridge endte med en seier til Asker og en til Blommenholm. 

Data/utstyr 
Turneringsleder Thorbjørn Willoch har gjort innkjøp av ny datamaskin til klubben. Christian 

Nygaard har administrert kortgivermaskinen.  

Internett 

Hjemmesiden er en viktig informasjonskanal for klubben med oversikt over medlemmer, 

makkertorg, historikk, nyheter og oppdaterte resultater til enhver tid. Lars Urholt administrerte 

hjemmesiden fram til november. Da overtok Frode Borgersen ansvaret. 



Sosiale arrangementer 
Julebordet ble avlyst på grunn av korona-situasjonen. 

Representasjon i kretsen 
Audun Røneid har representert klubben som varamedlem i styret for Buskerud bridgekrets.  

Asker,  17.01.2022 

Styret 

Per Brekke, styreleder 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


