Erik Jørgensen
NBF Vest Agder Bridgekrets’ Hederstegn 2008
Erik Jørgensen ble den 7. november 2008, på sin
70-årsdag, tildelt NBF Vest-Agder Bridgekrets’
Hederstegn - Snartemosverdet. Den offisielle
overrekkelsen ble foretatt i forbindelse med 3. og 4-divisjon 21 november 2008.
Erik har i en mannsalder vært pådriver for bridge
i klubb og krets. I Mandal står Erik alltid på for
klubbspillingen samt gjerne er den som
arrangerer turneringer på vegne av kretsen eller
åpne turneringer i regi av Mandal BK.
KM Mix og Monrad Lag på «kjettingen» i Mandal
er turneringer regionenes spillere har gledet seg
over.

Erik Jørgensen – sammen med Siri Gro under SIB
i 2008.

I NBF Vest Agder bridgekrets har Erik vært
styremedlem sammenhengende fra 2001 til d.d.
(2016). Her har han sørget for kretsens terminliste og sikret både arrangører og spillere de
beste forutsetninger til å kunne delta på alle turneringer innen kretsen.
Som pådriver for bridgespilling er Erik unik, han ringer til potensielle spillere og fyller opp
deltagerlistene med utrettelig innsats og engasjement.
Til makker ved bridgebordet har Erik hatt gleden av å spille med sin ektefelle - Siri Gro. De
stiller opp i alle lokale turneringer og tar gjerne turen til naboklubbene for å spille bridge
midt i uken.
Sportslig har Erik og Siri Gro tatt godt for seg av premier. Foruten å hevde seg lokalt har de
også premier fra NM Mix lag og vært faste deltagere på Bridgefestivalens turneringer.
I NBF Vest Agder Bridgekrets har Erik vunnet 3 KM veteran, 4 KM Mix og 1 KM Par.
Erik har oppnådd graden Stormester i Norsk Bridgeforbund.
Kretsen ønsker å takke Erik for hans utrettelige innsats over mange år for bridgens ve og vel.
Ildsjeler av Eriks kaliber er sjelden vare, vi er heldige som har nytt godt av Eriks innats i vår
region.

