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Generelt 

 Molde Bridgeklubb hadde 41 medlemmer pr. 31. desember 2013, herav 33 

standardmedlemmer, ett juniormedlem og syv (nye) I-medlemmer.  

 I 2013 hadde vi spillekvelder på tirsdager. Starttidspunkt har som alltid vært 18.00.  

 Fra desember skiftet vi spillested fra kafe Gimle til Rica Seilet.  

 Styret har avholdt fem styremøter gjennom året.  De fleste av sakene har vært av 

rutinemessig karakter som berører klubbens drift eller saker i forbindelse med Molde 

Storturnering.  

 

Klubbens økonomi 

Resultatregnskapet for klubben viser et underskudd på ca. 8500 kroner. Noe av dette kan 

forklares med økt aktivitet i forbindelse med KM der klubben betalte hotell og påmelding for 

de som deltok, sosiale aktiviteter og nybegynnerkurs.  

I 2013 var klubbkontingenten på kr 330,- for standardmedlemmer, og kr. 120,00 for 

juniormedlemmer. 

Fortsatt benyttes klubbens kortdubleringsmaskin med kostnad kr 150,- pr spillekveld.  

Avgiften pr. spillekveld i 2013 kr. 70,- frem til og med november. I desember ble avgiften 

justert til kr 80,- 

 

Klubbens arrangementer 

Molde BKs Storturnering: Dette var en ny satsing i 2013. Turneringen ble tildelt 

forbundspoeng og hele 45 par deltok. Av disse kom 10 par fra Molde BK, 22 fra andre 

klubber i Møre og Romsdal krets, mens de øvrige 13 parene kom fra andre kretser i landet.  

Ordinære spillekvelder: Totalt ble det arrangert 50 ordinære spillekvelder i Molde BK. 

Oppmøte har vært på om lag 4,8 bord pr. spillekveld. Dette er en svak økning i forhold året 

før da det var om lag 4,5 bord.  

Simultanturneringer: Det har blitt avholdt syv simultanturneringer dette året. Dette inngår i 

de ordinære spillekveldene, men her sammenlignes resultatene i klubben opp mot resultater 

fra andre klubber i landet, som avholder turneringen samme kveld. I tillegg spilte vi MP-treff i 

desember.  

Hyggekvelder: Det har vært har arrangert to hyggekvelder, en sommeravslutning og et 

julebord. Her kombineres felles middag, med singelturnering og sosialt samvær. Dette var 

svært vellykkede arrangementer, med god stemning og bra deltagelse. Dette bør bli en 

tradisjon i årene som kommer. 

Romjulsturneringen: Denne turneringen ble, tradisjonen tro, arrangert fjerde juledag 

(28.desember). Der deltok 19 par, samme antall som i 2012. 
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Gjennomførte satsinger i 2013 

I løpet av 2013 har Molde BK brukt en del av klubbens midler til å gjennomføre forskjellige 

satsinger, både for å få rekruttert nye medlemmer og for å få økt aktivitet blant klubbens faste 

medlemmer. Disse satsingene hadde ikke vært mulig uten den støtte klubben har mottatt fra 

Grasrotandelen og Prosjekt tilhørighet. De 5 viktigste satsingsområdene har vært: 

1. Rekrutteringsarbeid i Molde BK: I løpet av våren ble det holdt nybegynnerkurs. Her 

deltok på det meste 8 stykker. Det ble avholdt 12 kurskvelder. Kurset ble holdt av 

Helge Bremnes, men flere av våre faste spillere stilte opp på ulike kvelder som 

hjelpere. To av kveldene ble brukt til å spille miniturnering der alle ble paret med en 

etablert spiller. Dette ble godt mottatt. I tillegg deltok de fleste av kursdeltakerne på 

fadderturnering på Vestnes, der mange av de nye gjorde det svært godt. Dessverre har 

det vært vanskelig å få kursdeltagerne til å etablere seg som faste klubbspillere. Hva 

årsakene til dette kan være bør bli en sak vi må jobbe med fremover. 

2. Få flere av Molde BKs medlemmer til å delta på regionale turneringer: Molde BK 

har blant annet dekket hele spilleavgiften for klubbens medlemmer på flere av de 

regionale turneringene, blant annet KM-par, SM-lag (4. divisjon), samt SM-lag damer. 

Dessuten dekket klubben hotellovernattingen for alle spillerne i Molde BK som ønsket 

å delta på Kretsmesterskapet for par som ble avholdt i Ålesund.  

3. Bedre informasjon til medlemmene: Molde BK har investert i en mer profesjonell 

Web-basert hjemmeside. Denne er nå full operativ med Helge Bremnes som ansvarlig 

redaktør. Her har aktiviteten økt betraktelig og er nå blitt en god informasjonskanal for 

medlemmene. Foruten resultatservice finner en her informasjon om systemer, 

konvensjoner, bridgesoftware og annen bridgerelatert informasjon. I tillegg brukes 

Facebook mot klubbens medlemmer for å legge ut resultater og informasjon om stort 

og smått. Også andre klubber i kretsen bruker denne til å annonsere om turneringer. 

Makkerforespørsler legges også inn her. 

4. Øke antall turneringer arrangert av klubben: Ved årets første styremøte i 2013 

vedtok vi å satse på å få til en stor turnering i Molde. Denne gikk av stabelen siste 

helgen i august. Spillested var Bjørnsonsalen på hotell Rica Seilet. Dette må vi si ble 

en stor suksess, og det var mange lovord om turneringen blant spillerne. Det er nå 

inngått avtale med Rica Seilet de neste fem årene og da satser vi på enda flere par på 

Molde Storturnering. I tillegg har styret arbeidet for å få arrangementet KM-par. Dette 

har vi lykkes med og KM 2014 vil bli avviklet på Rica Seilet. Det er også kommet 

forespørsel om vi kan ta på oss å arrangere KM-mix i Molde. Motivasjonen for å gjøre 

dette er å få flere i klubben til å delta på denne type turneringer. 

5. Økt sosial trivsel i klubben: Styret har hatt som mål at bridgen skal være en aktivitet 

der sosial trivsel skal være i høysete. Arrangering av sommerfest og julebord, så vel 

som storturneringen anser vi som viktige virkemidler for å få til dette. Også sponsing 

av deltakelse på ulike turneringer der vi kan samles til sosial aktiviteter på kvelden har 

etter styret mening bidratt til økt trivsel.  

 

 

 

For styret Molde BK 2013 

 

Cecilie Sandvik 

Formann 


