
Årsberetning 2017 og 2018 

Styret, komiteer og verv 
Fra og med mai 2017 har NBF Møre og Romsdal hatt følgende sammensetning i 

kretsstyret og de forskjellige utvalg og komiteer: 

 

Styret 
Helge Bremnes Leder Molde BK 

Bjørn Ivar Lange Nestleder  Sunndalsøra BK 

Ingeborg Grimsmo Kasserer Molde BK 

Inge Dyrkorn Styremedlem  Molde BK 

Morten Rolfsen Styremedlem  Stranda BK 

Cecilie Sandvik Varamedlem Molde BK 

 

 

Valgkomite 
Øystein Bårdsnes Leder Vestnes BK 

Vegard Ringstad Medlem BK Grand 

Hans Kofoed Medlem Møstknektene BK  

 

 

Revisor 
Dagfinn Arne Rogne 
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Aktivitet i kretsen 

Medlemmer i kretsen 

2017:  

Pr. 31. desember 2017 var det i alt 285 medlemmer i Møre og Romsdal krets, som er en 

nedgang på 23 medlemmer fra året før. Av disse var 380 standardmedlemmer, ett 

juniormedlem og fire I-medlemmer.  

2018: 

Pr. 31. desember 2018 var det i alt 268 medlemmer i Møre og Romsdal krets, en nedgang 

på 17 medlemmer fra året før. Av disse var 263 standardmedlemmer, ett juniormedlem 

og fire I-medlemmer.  

 

Over to-årsperioden ser vi et fall i antall medlemmer på om lag 13 %. Selv om den negative 

utviklingen er mindre enn for perioden 2001-2010 så gir dette grunnlag for bekymring. 

For å opprettholde kretsens aktivitet i NBF-regi er det nødvendig at medlemstallet holder 

seg over en viss kritisk masse. For eksempel er interessen for kretsens turneringer 

avhengig av at deltakelsen er av en viss størrelse. Det er også bekymringsfullt at det er så 

få nye medlemmer (I-medlemmer) og juniorer. 

 

Figur 1: Oversikt over antall medlemmer, perioden 2001-2018. 
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Avholdte styremøter 

Styret har hatt to formelle møter i 2017, og ingen i 2018. Styret har hatt løpende dialog 

via mail og Messenger. Styresakene har i all hovedsak vært knyttet til arrangering og 

evaluering av kretsens sine arrangementer. For mer informasjon, se:  

http://www.mrbridge.no/Styret/Moeteprotokoller/Styremoeter/2017 

 

Økonomi 

2017:  

Driftsregnskapet viser et overskudd på kr. 26.578,42. Balanseregnskapet viser at 

egenkapitalen 31.12.2017 var på kr. 81.509,49.  

Regnskapet viser at, med unntak av KM-par, gikk de ulike turneringsarrangementene 

omtrent i balanse. Underskuddet for KM-par skyldes i hovedsak at kretsen ble tildelt en 

ekstra plass i NM-parfinalen, noe som økte premieringen med kr. 4.000.  

Samlet godtgjørelse til styret for 2017 var på kr. 7.000,00.  

Inntektene til kretsen kommer i all hovedsak fra kontingenter. For 2017 var 

kretskontingenter kr. 130,00 for standardmedlemmer og kr. 20,00 for juniormedlemmer.   

 

2018:  

Driftsregnskapet viser et underskudd på kr. 45.709,00. Balanseregnskapet viser at 

egenkapitalen 31.12.2018 var på kr. 52.300,49. 

Det er i hovedsak to forhold knyttet til styrets aktivitet som bidrar til den negative 

utviklingen i resultatet. For det første har kretsen kjøpt inn utstyr for om lag 31.000 kr. Da 

det nye styret tok over vinteren 2015 hadde ikke kretsen utstyr til arrangering av 

turneringer. I praksis har dette ført til at kretsen har vært avhengig av å låne utstyr av 

andre klubber. Styret har som mål at kretsen skal kunne ha eget utstyr til å gjennomføre 

turneringer. Et annet forhold som bidrar negativ på resultatet i 2018, sammenlignet med 

2017, er at styret stilte med to representanter på kretstinget (i 2017 kolliderte NBF's 

samling med arrangering av KM par).  Fra årsmøtet 2016 kom det klart frem at styret 

burde prioritere NBF's samlinger i og med at mye av det som blir vedtatt på forbundsnivå 

har direkte innvirkning på krets og klubber.  

I tillegg har det vist seg i ettertid at revisor feilaktig fikk tilsendt et tentativt regnskap for 

2018. Intern kontroll har i ettertid avslørt at en inntektspost på kr. 16.500 ikke ble ført inn 

i driftsregnskapet, men kun i balansen. I tillegg var det utestående spilleavgift på kr. 5.200 

http://www.mrbridge.no/Styret/Moeteprotokoller/Styremoeter/2017
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som hverken var oppført i balansen eller i driftsregnskapet. Disse to forholdene alene 

innebærer en bedring i driftsregnskapet på kr. 21.700 og en bedring i egenkapitalen på kr 

5.200.  

Samlet godtgjørelse til styret for 2018 var på kr. 5.000,00.  

Inntektene til kretsen kommer i all hovedsak fra kontingenter. For 2018 var 

kretskontingenter kr. 130,00 for standardmedlemmer og kr. 20,00 for juniormedlemmer.   

 

Rekruttering 

Det er ikke brukt midler på rekruttering i 2017 eller 2018. Dette har sammenheng med at 

styret sin hovedoppgave har vært å få til en mer robust økonomi i kretsen. 

Rekrutteringsarbeidet er heller ikke en jobb som kretsen kan ivareta alene. Slik kretsen 

ser det vil det være klubbene som er "navet" i rekrutteringsarbeidet. Samtidig ønsker 

kretsen å bidra mer aktivt inn mot en mer fokusert satsing på rekrutteringsarbeid i årene 

som kommer.  

 

Turneringsvirksomhet arrangert av kretsen 2017 og 2018 

Tabell 1 gir oversikt over turneringsaktiviteten i kretsens regi de siste årene, samt antall 

deltakere. KM-singel ble ikke arrangert i 2018. Dette er en turnering som kretsen 

arrangerer samtidig med årsmøte for kretsen. Da det ikke var årsmøte i 2018, gikk også 

denne turneringen ut. KM-miks ble også avlyst. Ambisjonen er at begge disse 

turneringene skal arrangeres i 2019.   

 

 

Tabell 1: Oversikt over deltakelse på ulike turneringer som er i kretsens regi, 2016-2018. 

 

 

  

2016 2017 2018

KM-lag 11 8 7

KM-par 16 24 22

KM-singel 20 28 -

KM-miks - 14 -

SM 4. divisjon 7 7 8
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Resultater kretsturneringer 2017 

KM-par (med NM-kvalifisering): Førsteplassen gikk til Tommy Skodje - Petter Haram. I 
tillegg kvalifiserte også Asbjørn Kindsbekken - Jan Roger Strømsvåg seg til NM-par finalen 
da M&R krets ble tildelt to plasser.  

KM-lag: Årets kretsmester for lag ble lag Ringstad med venner. På laget spilte Jon Terje 
Storsten – Svein Jarle Bjerkevoll – Odd Egil Skodje – Vegard Ringstad    

KM-Singel: Årets kretsmester singel ble: Cecilie Sandvik 

KM-miks: Kretsmestre i KM-miks ble Edel Skodje – Tommy Skodje 

 

Resultater kretsturneringer 2018 

KM-par (med NM-kvalifisering): Førsteplassen gikk til Oddbjørn Johansen - Sindre Rovde. 
I tillegg kvalifiserte parene Arild Gjelstenli - Håkon Strandabø og Rune Skodje - Geir Atle 
Sæth til NM-par finale, som følge av at kretsen fikk tildelt tre plasser.     

KM-lag: Årets kretsmester for lag ble: Grand, med Petter Haram – Tommy Skodje – 
Torstein Hesseberg – Kay Robert Brastad 

 

 

Signert den ___/___-_______ 

 

 

 

Ingeborg Grimsmo   Morten Rolfsen   Inge Dyrkorn 

Kasserer    Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

   

 Bjørn Ivar Lange  Helge Bremnes 

 Nestleder Leder 


