
 

 

 

 

Årsmelding for Molde Bridgeklubb 2016 
 
 

Styret, komitéer og verv i Molde BK 
 

Styret: 

 Leder Cecilie Sandvik  For 2016 og 2017 

 Nestleder Ingeborg Grimsmo For 2015 og 2016  

 Kasserer Jan Kåre Tangen For 2016 og 2017 

 Styremedlem Anne Britt Aas  For 2016 og 2017 

 Styremedlem Bjørnar Pedersen For 2016 og 2017 

 

 

Rekrutteringsansvarlig:  
 Olaf Torgeir Strand og Bjørnar Pedersen 

 

 

Resultatansvarlig:  
  Helge Bremnes 

   

   

Revisor:  
 Eva Godejord 

 

 

Materialforvalter:  
 Helge Bremnes 

 

 

Valgkomite:   
 Helge Bremnes og Elbjørg Halvorsen  
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Generell informasjon 

Medlemmer  

Molde Bridgeklubb hadde 38 medlemmer pr. 31. desember 2016, herav 35 

standardmedlemmer og 3 I-medlemmer. Medlemsmassen har økt med ett medlem i forhold til 

året før. 

 

Styremøter 

Styret har avholdt 3 styremøter gjennom året.  De fleste av sakene har vært av rutinemessig 

karakter som berører klubbens drift eller saker i forbindelse med egne arrangement. Alle 

innkallinger og referat ligger ute på hjemmesiden. 

 

Facebook (URL: https://www.facebook.com/groups/302760796438436/) 

Så langt er det 100 medlemmer på vår facebookside. Dette er en åpen gruppe, så 

bridgeinteresserte fra hele landet kan melde seg inn her. Denne brukes til informasjon, 

resultatpublisering, reklame for turneringer og ellers det som måtte være av interesse. Denne 

siden brukes også flittig til å søke makkere for de som mangler dette.  

Styrets beretning om aktiviteten 2016 

Ordinære spillekvelder 

Det har blitt avholdt 50 ordinære spillekvelder. På disse spillekveldene har det vært et 

gjennomsnittlig oppmøte på 10 par. Til sammenligning var det i snitt 8,2 par i 2015 og 8,6 par 

i 2014 på de ordinære spillekveldene. Oppmøte i 2016 er dermed om lag 20 % høyere enn de 

to foregående år.  

 

Simultanturneringer og MP-treff  

Molde BK deltar på alle 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 2016 har vi deltatt i 7 

simultanturneringer og et MP-treff. 

 

Klubbens egne turneringer 

Molde BKs Storturnering: I 2016 avholdt Molde BK storturnering for fjerde gang, der det 

stilte opp 40 par. Av disse kom 17 spillere fra Molde BK. Det var god oppslutning, både fra 

andre klubber i Møre og Romsdal krets og fra andre kretser i landet. Vi får gode 

tilbakemeldinger fra deltakere på turneringen. 

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

(28.desember). Der deltok 18 par. 

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijkYzO2NjKAhWGFCwKHUfMCUsQjRwIBw&url=http://moldebk.org/Storturnering&psig=AFQjCNE5VIlmXGEbf6JOX_cFLOvgMxRJVQ&ust=1454489162490539
https://www.facebook.com/groups/302760796438436/


 

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 (25 personer på sommerfesten og 26 på 

julebordet). Sammenlignet med foregående år økte deltakelsen med om lag 15 %.    

 

Sponsing til deltakelse i lokale turneringer 

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

single. I tillegg sponses følgende turneringer med 100 %: NM-klubblag, 1.-4. divisjon 

seriemesterskapet og NM-damelag. 

 

Kursvirksomhet og rekruttering 

Våren 2016 ble det avholdt ett kurs med to deltakere.  

Klubbens økonomi 

Resultatregnskapet for klubben viser et overskudd på 23 162,75 kroner, noe som er en økning 

på ca. 22 000 kr i forhold til 2015. Økningen i overskudd skyldes delvis en høyere deltakelse 

på spillekveldene og delvis at det påløpte ekstraordinære kostnader i 2015 (innkjøp av 

datamaskin og skriver, støtte til Boyes kamp mot juks). Slike kostnader har klubben ikke hatt 

i 2016.  

I 2016 var klubbkontingenten på kr 350,- for standardmedlemmer, og kr. 120,00 for 

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

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

Avgiften pr. spillekveld har vært 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 2016 var det 17 personer som var 

knyttet til Molde BK. Inntektene fra Grasrotandelen var på kroner 14 812,851. 

 

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 

                                                 
1 Dette tallet avviker fra det som er oppgitt av Norsk tipping. Årsaken til dette er at Molde BK inntektsfører de 

beløp som klubben faktisk mottar på konto, mens tallene fra Norsk tipping er basert på samlede spilleinntekter 

for hele året. Noe av spilleinntektene som kommer inn de siste måneder i 2016, blir utbetalt til klubb i 2017, og 

vil inngå i 2017-regnskapet.   
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bridgeklubb eller vi selger sesongkort på Aker Stadion og får tilført penger fra TRG for hvert 

solgte kort tilsvarende det kortet koster.   

For 2016 kom det inn kr. 25 884,00 fra prosjekt tilhørighet. 

 

 

For styret Molde BK   
 

 

Cecilie Sandvik 

Formann 
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Resultater egne medlemmer 

 

DATO Turnering Deltakelse Resultater for spillere fra Molde BK

2015-2016 NM for klubblag 2014-2015
210 lag 

(3 lag fra Molde BK)

Slått ut i runde 3: Dyrkorn-Tangen-Svensli-Stokke-Lillebakk 

Slått ut i runde 1-2: Rausand-Rausandhaug-Øye-Stenseth

Slått ut i runde 1-2: Bremnes-Grimsmo-Sandvik-Pedersen 

2015-2016 Seriemesterskapet  3. divisjon
10 lag avdeling Oppland 

(1 lag fra Molde BK)

8. plass (nedrykk): Lange - Grimsmo - Bremnes - Sandvik - Skar - 

Pedersen

2015-2016 Seriemesterskapet  4. divisjon
7 lag 

(2 lag fra Molde BK)

1. plass (opprykk): Rausand - Rausandhaug - Øye - Stenseth - 

Olsen

5. plass: Dyrkorn-Tangen-Stokke-Svensli-Lillebakk

16.01.2016 Averøycupen
15 par 

(4 par fra Molde BK)
6. plass: Jan Kåre Tangen - Arnt Rune Rausand

27.02.2016 KM-lag
11 lag 

(11 spillere fra Molde BK)
4. plass: Bremnes - Dahl - Rolfsen - Rausandhaug

02.04.2016 KM-par
16 par 

(4 par fra Molde BK)
5. plass: Helge Bremnes - Pål H. Dahl

06.03.2016 NM-damelag
35 lag 

(5 spillere fra Molde BK)

26 plass: Sandvik - Rausandhaug - Rausand - Grimsmo

30. plass: Osen - Aas - Helle - Elvestad - Falkenhall - Nordnes

21.05.2016 KM-singel
20 spillere

(5 spillere fra Molde BK)

5. plass: Ingeborg Grimsmo

6. plass: Svein Fagerholt

13.06.2015 Måløy Rorbubridge
19 par

(1 spiller fra Molde BK)
17. plass: Reidar Haukås

Mai-aug. 

2016
Sommerbridge Molde

56 personer deltok

(31 spillere fra Molde BK)

1. plass: Helge Bremnes

2. plass: Hanne Katrine Dalseng Øverland

3. Plass: Inge Dyrkorn

4. plass: Cecilie Sandvik 

5. plass: Tore Jarl Olsen

28.08.2016 Molde BK's Storturnering
40 par 

(18 spillere fra Molde BK)

1  plass: Jan Kåre Tangen - Inge Dyrkorn

8. plass: Pål H. Dahl - Helge Bremnes 

08.10.2016 Rondane Cup, par
39 par 

(2 par fra Molde BK)

20. plass: Cecilie Sandvik - Ingeborg Grimsmo

21. plass: Jan Kåre Tangen - Helge Bremnes

09.10.2016 Rondane Cup, lag
21 lag 

(1 lag fra Molde BK)
9. plass: Sandvik - Bremnes - Tangen - Grimsmo

28.12.2015 Molde BK romjulsturnering
18 par 

(18 spillere fra Molde BK)

3  plass: Arnt Rune Rausand - Marvin Rausandhaug

4. plass: Olaf Torgeir Strand - Toralv Lossius 

Turneringsrapport 2016 Molde BK 
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