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Årsmelding for Molde Bridgeklubb 2014 
 

 

 

 

Styret: 
 Leder Cecilie Sandvik  For 2014 og 2015 

 Nestleder Ingeborg Grimsmo For 2013 og 2014  

 Kasserer Jan Kåre Tangen For 2014 og 2015 

 Sekretær Tore Jarl Olsen  For 2014 og 2015 

 Styremedlem Arnt Rune Rausand For 2014og 2015 

 

 

Rekrutteringsansvarlig:  

 Helge Bremnes og Inge Dyrkorn 

 

 

Resultatansvarlig:  

 Arnt Rune Rausand  

   

   

Revisor:  
 Helge Bremnes 

 

 

Materialforvalter:  

 Tore Jarl Olsen / Styret 

 

 

Valgkomite:   
 Helge Bremnes og Elbjørg Halvorsen  
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Generelt 

 Molde Bridgeklubb hadde 33 standardmedlemmer, tre I-medlemmer og ett 

juniormedlem pr. 31. desember 2014.  

 I 2014 hadde vi spillekvelder på tirsdager. Starttidspunkt har store deler av året vært 

18.00. Fra midten av november endret vi starttidspunkt til 17.30 grunnet nattestenging 

av Fannefjordtunnelen.  

 Styret har avholdt tre 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 overskudd på ca. 20 300 kroner. Noe av dette 

kan forklares med støtten fra Norsk tipping og Operasjon tilhørighet, som til sammen 

bidro med en inntekt på ca. 44 000 kroner. 

 Molde storturnering gikk med et overskudd på omlag 5 000 kroner, når en inkluderer 

sponsorinntektene fra Sylteosen betong og Aukra Auto 

 Støtte til diverse turneringsutgifter var på om lag 17 700 kroner. De sosiale 

aktivitetene gikk i underskudd med om lag 6 000 kroner, mens for de ordinære 

spillekveldene var kostnadene omlag 2 800 kroner høyere enn inntekten, når en ser på 

denne aktiviteten isolert. Alle disse underskuddene ble dekket inn av midler fra 

Prosjekt tilhørighet og grasrotandelen.   

 I 2014 var klubbkontingenten på kr 330,- for standardmedlemmer, og kr. 120,00 for 

juniormedlemmer. 

 Fortsatt benyttes klubbens kortdubleringsmaskin med kostnad kr 200,- pr spillekveld.  

 Avgiften pr. spillekveld i 2014 har vært 80 kroner 

 

Klubbens arrangementer 

Molde BKs Storturnering: Dette var en ny satsing i 2013 og da deltok hele 45 par. Dette 

året gikk deltagerantallet ned til 35 par.   

Ordinære spillekvelder: Totalt ble det arrangert 49 ordinære spillekvelder i Molde BK. 

Oppmøte har vært på om lag 4,3 bord pr. spillekveld. Dette er en stor nedgang i forhold året 

før da det var 4,8 bord i gjennomsnitt.  

Simultanturneringer: Det har blitt avholdt kun to 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.  

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 tilbakemeldingene har kun vært 

positive. 

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

(28.desember). Der deltok 16 par, en nedgang på tre par fra 2013. 
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1. Rekrutteringsarbeid i Molde BK: Dette året ble det forsøkt startet opp et bridgekurs 

tidlig vår. På grunn av lav påmelding ble kurset ikke fullført. Erfaringene fra tidligere 

avholdte kurs viser at det er vanskelig å rekruttere spillere inn i klubben. Årsakene til 

dette kan være mange, men i forhold til hva det krever av enkeltmedlemmer og av 

ressurser ellers, har ikke dette blitt prioritert mere dette året. Likevel ser styret 

nødvendigheten av å gjøre en jobb på dette feltet, både for å få nye medlemmer inn, 

men også beholde de vi allerede har.  

2. Få flere av Molde BKs medlemmer til å delta på regionale turneringer: I 2013 ble 

det gjort en del tiltak for å få spillere til å delta på regionale turneringer. Dette ble ikke 

videreført i 2014. Om vi skal ta opp igjen dette i 2015 bør diskuteres.   

3. Informasjon til medlemmene: Hjemmesiden er nå fullt operativ med Helge Bremnes 

som ansvarlig redaktør. 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. Turneringer arrangert av klubben: I år har klubben arrangert KM-mix og KM-par. 

KM-par ble avholdt på Rica Seilet 22. og 23.mars med 10 spillere fra klubben i 

aksjon, mens KM-mix ble spilt på Gimle 28.september.  Her deltok 6 par fra Molde. 

Ellers arrangerte vi Molde Storturnering siste helgen i august. Her stilte 35 par til dyst, 

noe som er en nedgang på 10 par. Vi må jobbe godt med å reklamere for turneringen 

framover slik at denne nedgangen ikke fortsetter.  

5. 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. Likevel ser vi en del 

dalende interesse fra medlemmene på dette feltet. Vi ser en nedgang på deltagelse på 

spillekvelder og mindre interesse for de sosiale arrangementene vi har satt i gang. Vi 

ønsker innspill på hva dette skyldes og forslag til endringer klubben kan gjøre for å 

snu denne utviklingen 

 

Avslutningsvis vil jeg jeg vise til siste styremøte avholdt 27.januar der klubbens framtid ble 

drøftet. Vi ser med alvorlig bekymring på hvordan vi skal klare å opprettholde driften om vi 

ikke klarer å snu den dalende interessen for spilling i klubben. I den forbindelse vedtok styret 

å forfatte et brev som skulle gå ut til medlemmene. Dette er ikke sendt ut ennå, men jeg velger 

å legge det ved denne årsmeldingen. 

 

For styret Molde BK 2014 

 

Cecilie Sandvik 

Formann 


