
 

Årsmelding for Molde Bridgeklubb 2020 
 

Styret, komitéer og verv i Molde BK 
 

Styret: 

 Leder Arnt Rune Rausand For 2020 og 2021 

 Nestleder Pål Dahl  For 2019 og 2020 

 Kasserer Hanne K. D. Øverland For 2020 og 2021 

 Styremedlem Unne E. Rausand For 2020 og 2021 

 Styremedlem Sigmund Bakkemyr For 2020 og 2021 

 

 

Rekrutteringsansvarlig:  

 Ikke valgt 

 

Resultatansvarlig:  

  Sigmund Bakkemyr  - utpekt av styret som ansvarlig 

   

Revisor:  

  

 

Materialforvalter:  

 Unni E Rausand – utpekt av styret som ansvarlig 

 

Husstyret:  

 Pål Dahl – utpekt av styret som ansvarlig 

Arne Lundanes, Svein Fagerholt, Cecilie Sandvik 

 

Valgkomite:   

   

 

 

Generell informasjon 

Medlemmer  

Molde Bridgeklubb hadde 42 medlemmer ( inkl B-medlemmer) pr. 31. desember 2020. Året 

før hadde vi 40 medlemmer. 

 

Styremøter 

Styret har avholdt 7 styremøter gjennom året og det har vært behandlet 18 saker.  Mange av 

sakene har vært behandlinger rundt bridgelokalene og økonomi rundt dette.Ellers er saker av 

rutinemessig karakter behandlet. Alle referat ligger ute på hjemmesiden. Styret har i perioden 
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hatt 3 ulike ledere;  Cecilie som gjennomførte 2 møter, Kjell 1 møte og Arnt har gjennomført 

4 møter. 

Styrets beretning om aktiviteten 2020 

Ordinære spillekvelder 

Det har blitt avholdt 29 ordinære spillekvelder, hvor 20 av disse etter Covid 17 nov ble siste 

klubbkveld før vi stengte ned pga forværring av Corona- situasjonen. På disse spillekveldene 

har det vært et gjennomsnittlig oppmøte med 5-6 bord. Dette er ca samme som året før. 

 

Simultanturneringer og MP-treff  

Molde BK deltar på simultanturneringer og MP-treff som forbundet arrangerer. 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. Dette gir oss en fin 

mulighet til å måle krefter med spillere over hele landet. I løpet av 2020 har vi deltatt i 6 

simultanturneringer og 0 MP-treff. 

 

Klubbens egne turneringer 

Molde BKs Storturnering:    Avlyst pga Covid 

Romjulsturneringen:              Avlyst pga Covid 

 

Hyggekvelder  

Det har vært arrangert flere hyggekvelder i 2020, alle i vårt nye flotte klubblokale. 

Her er det vært lagt fokus på hygge og samhold, men også på opplæring.  

 

Sponsing til deltakelse i lokale turneringer 

Molde BK sponser følgende turneringer med 50 %: KM-par, KM-miks, KM-lag,KM-lag, 

NM-klubblag, 1.-4. divisjon, seriemesterskapet og NM-damelag. Molde BK har til sammen 

sponset medlemmer med kr 10750 på slike arrangementer.   

Kursvirksomhet og rekruttering 

Det har ikke vært avholdt kurs i 2020, utenom intern opplæring. 
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Klubbens økonomi 

Resultatregnskapet for klubben viser et overskudd på 192 kroner. 

Vi har hatt reduserte inntekter pga langt færre klubbkvelder, men hatt økte inntekter på utleie, 

samt kortdeling. 

I 2020 var fortsatt klubbkontingenten på kr 370,- for standardmedlemmer, og kr. 120,00 for 

juniormedlemmer. Denne kontingenten går i sin helhet til inn til forbundet og kretsen. 

Fortsatt benyttes klubbens kortdubleringsmaskin men dette har, siden vi tok i bruk 

klubblokalet vært utført på «dugnad». 

Avgiften pr. spillekveld har vært på kr. 100,-.  

Grasrotandelen 

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for medlemmer av Molde bridgeklubb eller 

andre å gi 5 % av spilleinnsatsen direkte til klubben vår. I 2020 var det ca 21 personer som 

var knyttet til Molde BK. Inntektene fra Grasrotandelen var på kroner 21 700. 

Prosjekt tilhørighet 

Utgangspunktet for prosjekt tilhørighet er at Kjell Inge Røkkes selskap TRG ønsker i 

samarbeid med Molde Fotballklubb å bidra til økt aktivitet blant frivillige lag/foreninger og 

organisasjoner, og til økt engasjement og oppslutning på MFK sine hjemmekamper på Aker 

Stadion. Ideen er enkel: Enkeltpersoner kjøper sesongkort og oppgir at de vil støtte Molde 

bridgeklubb eller vi selger sesongkort på Aker Stadion og får tilført penger fra TRG for hvert 

solgte kort tilsvarende det kortet koster.   

For 2020 kom det inn kr. 2 217,00 fra prosjekt tilhørighet. 

 

 

 

For styret Molde BK   
 

 

Arnt Rune Rausand 

Leder 
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