
Årsberetning 2019 
 
Styret har i perioden bestått av følgende: 
 
Leder: Audun Aanes (2019-2020) 
Regnskap/Økonomi: Tommy Elde (2018-2019) 
Styremedlem: Brynjar Berntsen (2019-2020) 
Styremedlem: Olav Ellingsen (2018-2019) 
Styremedlem*: Jakob N. Johannessen (2019-2020) 
Vara/Styremedlem*: Silje H. Rasmussen (2019-2020) 
 
* Midtveis i perioden har Jakob N. Johannessen trukket seg fra sin posisjon i styret grunnet 
flytting. Vara Silje H. Rasmussen har fungert som styremedlem etter dette. 
 
Andre verv: 
 
Revisor: Terje Ingvaldsen 
Appellutvalg: Rolf Lehn, Håkon-Arild Bergsrud, Tommy Elde 
 
Siste periode har det vært avholdt 4 styremøter: 17/4, 2/9, 13/1, 10/2. Flere styrevedtak er 
befattet per e-post mellom styremedlemmene. 
 
Resultater: 
Påskekyllingen 2019 samlet 17 par. Turneringa ble vunnet av Lars Liset og Viggo Andreassen. 
Julebukken 2020 samlet 24 par. Vinnere ble Stian Andrè Evenstad og Nicolai 
Heiberg-Evenstad, Sørreisa BK. Olav Ellingsen og Svein Robert Vestå fra arrangørklubben ble 
nr 2. 
 
NM Klubblag: 
Sortland BK 2 (Ellingsen, Digre, Harr, Rasmussen, Bergsrud) kom til finalen, der de karret seg 
helt opp på pallen og sikret bronsemedalje! 
Sortland BK 1 (Lehn, Olsen, Elde, Lehn) 
 
1. Divisjon  
Sortland BKs lag (Ellingsen, Digre, Ellingsen, Marstrander, Eide, Eide) er i skrivende stund på 
en meget sterk andreplass etter 6 av 11 kamper. 
3. Divisjon avd B: 
Nr 2: Sortland BKs lag (Lehn, Olsen, Elde, Lehn) 
 
4. Divisjon avd Lofoten og Vesterålen 
Nr 1: Sortland BKs lag (Dragland, Dragland, Johansen, Albrigtsen) - vi gratulerer med opprykk! 
Nr 5: Sortland BKs lag (Liset, Aanes, Andreassen, Nilsson, Dalnoki) 



 
KM lag (6 lag deltok): 
Kretsmestere: Sortland BK (Ellingsen, Harr, Vestå, Digre) 
Nr 2: Sortland BK (Elde, Lehn, Olsen, Lehn) 
Nr 6: Sortland BK (Liset, Aanes, Bræck, Nilsson) 
 
NM par 2019: 
Dette året var klubben representert med 3 spillere i finalespillet, med imponerende plasseringer: 
Olav Ellingsen og Ståle Digre ble nr 9, mens Gunnar Harr som spilte med Dagfinn Kristiansen 
(Harstad) ble nr 11. Begge plasseringene ga ekstra plasser i neste års NM-finale - ved god 
deltakelse i KM kan vi dermed få hele 4 plasser til neste år. 
 
Klubbmesterskapet: 

1. Olav Ellingsen - Ståle Digre 
2. Tommy Elde - Robert Lehn 
3. Almar Olsen - Rolf Lehn 
4. Håkon Bergsrud - Terje Ingvaldsen 
5. Silje H. Rasmussen - Jakob N. Johannessen 

 
 
EM-kvalik: 
Laget Sømnakameratene med Sortland BKs Kristian Ellingsen på laget vant retten til å 
representere de norske farger i EM i lagbridge i juni. Vi ønsker lykke til! 
 
Øvrige resultater ligger på klubbens hjemmeside. 
 
Sommerbridge: 
Sommerbridgen ble arrangert over 13 kvelder. Frammøte ble 388 deltakere, en økning på 48 
deltakere fra 2018. Sommerbridgen ble vunnet av Gunnar Harr, Sortland BK (330,7 %) 
 
Deltakelse på klubbkveldene: 
Totalt antall deltakere i 2019 var 1671, en gledelig oppgang fra 1594 i 2018. 
 
Klubbens økonomi 
Klubbens økonomi må også denne gang betegnes som tilfredsstillende. Klubben har stått som 
arrangør av de samme inntektsgivende arrangementer som tidligere, altså Julebukken, 
Påskekyllingen og KM par. Det er forøvrig gledelig å se at så mange fortsatt velger å støtte 
akkurat vår klubb med sin grasrotandel.  
 
Rekruttering 
Rekruttering har vært et fast punkt på agendaen i alle styremøter, uten at det har vært 
gjennomført spesifikke rekrutteringstiltak. Det arbeides med nybegynnerkurs til høsten, og alle 
medlemmer i klubben oppfordres herved til å spre ordet blant sine venner og bekjente. 



 
Sluttord: 
Medlemstallet i klubben bevitner at vi fortsatt er en stor klubb i nasjonal sammenheng, med stor 
aktivitet hele året. Vi har også fremragende resultater å vise til på øverste nasjonale nivå, noe vi 
skal være stolte av. 
 
Vi må dog ikke glemme at vi først og fremst er en klubb som skal favne alle. Rekrutteringen har i 
stor grad sviktet det siste året, det er langt mellom nye ansikter i klubben. Det var i forrige års 
sluttord lagt vekt på å få de hjemmesittende medlemmene tilbake til det grønne bord - noe som 
vi i liten grad har lyktes med å gjennomføre. Her trengs det nok en mer aktiv tilnærming til 
problemet. 
 
Jeg mener kulturen i klubben er prisverdig, og at vi er flinke til å ta i mot nybegynnere i dette 
fabelaktige spillet. Forhåpentligvis kan planlagt nybegynnerkurs til høsten føre til at vi får flere 
nye bekjentskaper vi kan ønske velkommen til våre trivelige spillekvelder. 
 
Mitt år som leder av klubben har vært preget av hektiske perioder, der jeg har kombinert arbeid 
med småbarnsliv og alt som måtte høre dette til. Jeg har derfor måttet lene meg kraftig på 
resten av styret for å få arbeidet gjort - noe jeg er evig takknemlig for. En spesiell takk til Brynjar, 
som i stor grad har holdt oversikt over detaljene som går inn i å lede vår ærverdige klubb i det 
daglige - og dermed har muliggjort mitt lederskap. 
 
 
 
Sortland, 10.02.20 
 
 
 
Audun Aanes - leder 
 
 


