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 BK Munken 
 

Stiftet 1. januar 1944  

 

Årsberetning for 2020 og 2021 
 
To år med korona 

Forrige årsmøte ble avholdt 9. mars 2020. Tre dager etterpå ble landet nedstengt pga. 

pandemien. 11. mars ble det lagt ut melding på klubbens hjemmesider om at klubbkveldene 

frem til påske var avlyst i tråd med anbefalinger fra Norsk Bridgeforbund. Det ble ikke mer 

spilling den våren. 

 

Høsten 2020 ble det åpnet for spilling igjen, og vi spilte mandager fra 31. august til  

2. november. Mot slutten av året ble det ny nedstengning. 

 

Etter at det i 2021 ble åpnet for spilling igjen, ble det gjort et par forsøk på å få i gang 

aktiviteten i klubben, men dette ble oppgitt pga. liten deltakelse. 

 

I perioder med nedstengning har en del av spillingen i regi av kretsen foregått på nett, først på 

BBO og senere på RealBridge. Et par klubber i Trondheim har også arrangert spilling på nett i 

perioder der det ikke har vært anledning til å spille live. En del av klubbens medlemmer har 

deltatt i kretsens turneringer, og noen har også deltatt i spilling i andre klubber. 

 

BK Munken avholdt ikke årsmøte i 2021. 

 

Antall medlemmer 

Ved årsskiftet 2021/2022 har klubben 14 medlemmer som har betalt kontingent til Norsk 

Bridgeforbund. Vi har ikke lenger medlemmer med hovedmedlemskap i andre klubber. Ved 

årsskiftet 2019/2020 hadde vi 18 medlemmer, hvorav 16  hovedmedlemer i BK Munken.  

 

Styrets sammensetning har vært 

 Leder:   Trond Eriksen 

 Kasserer:  Frode Knudsen 

 Sekretær:  Per Heide 

 Styremedlem:  Kjell Wormdal 

 Varamedlem:  Håvard Brøtan 
 

Andre tillitsverv 

Turneringsansvarlig: Kyrre Tangen  

 

Turneringer 2020 

Som de foregående år har det vært spilt enkveldsturneringer med poengserie. 

 

Premiering skjer for vår- og høstsesjonen hver for seg. Gjennomsnittlig prosentscore for de 

sju beste resultatene danner grunnlag for rangeringen. 
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Turneringer våren 2020 

Vårsesongen startet opp 6. januar og ble avsluttet 9. mars, i forkant av nedstengningen. Det 

var 10 spillekvelder med fra 7 til 10 par, i gjennomsnitt 8,7 par. Sammenlignet med våren 

2019 var det en nedgang på 3,2 par. 

 

Rangeringen ble som følger: 

 

Plassering Premie Par/navn Gjennomsnitt %  

7 beste kvelder 

1-2 1 Trond Eriksen – Almar Aronsen 61,6/60,8 

3-4 2 Gunnar T Voie - Bjørn Kvello 59,5/58,5 

5 3 Georg Sørhøy – Jim Lurie 54,3 

    

 

Turneringer høsten 2020 

Høstsesongen startet 31. august og ble avsluttet 2. november. Det var 11 spillekvelder med fra 

5 til 8 par, i gjennomsnitt 7,4 par, en nedgang på 1,3 par i forhold til vårsesongen. 

Sammenlignet med høsten 2019 var det en nedgang på 2,3 par.Rangeringen ble som følger: 

 

Plassering Par/navn Gjennomsnitt %  

7 beste kvelder 

1 Trond Eriksen – Almar Aronsen 57,6 

2 Gunnar T Voie – Bjørn Kvello 56,4 

3 Kyrre Tangen – Ivar Amdal 54,6 

 

 

Mesterpoengtreff  

ble arrangert samlet på RealBridge 7. desember 2020 og basert på spilling i klubbene  

6. desember 2021. Ingen medlemmer i BK Munken deltok. 

 

Ekstern deltakelse 

• I sesongen 2019-2020 hadde BK Munken hadde med ett lag i kretsseriens B-pulje og 

ett i C-puljen. Disse plasserte seg henholdsvis som nr 2 av seks lag (Eriksen, Aronsen, 

Voie, Kvello og Garberg) og nr 1 av seks lag. (Helde, Brøtan, Knudsen, Larsen og 

Tangen). I sesongen 2020-2021 deltok to lag i B-puljen, som da besto av  

11 lag. Disse plasserte seg henholdsvis som nr 1 (Eriksen, Aronsen, Voie, Kvello og 

Garberg) og nr 8 (Helde, Brøtan, Knudsen, Larsen og Heide). 

• I NM for klubber 2019-2020 var BK Munken representert med to lag, BK Munken 1 

(Eriksen, Aronsen, Voie og Kvello) og BK Munken 2 (Helde, Brøtan, Knudsen og 

Larsen), og i 2020-2021 deltok ett lag (Helde, Brøtan, Knudsen og Larsen). Ingen av 

lagene tok seg videre til tredje runde de to sesongene. 

• I seriemesterskapet 2019-2020 deltok ett lag i 3. divisjon (Eriksen, Aronsen, Voie, 

Kvello og Garberg), hvor de ble nr 3 av 10 lag. Ett lag (Helde, Brøtan, Knudsen, 

Larsen og Heide) spilte i 4. divisjon og ble nr 2 av åtte lag. I 2020-22021 ble serie-

mesterskapet avlyst. 
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Fremtidsutsikter 

Det ser ikke lyst ut med fremover for BK Munken. Klubbkvelder arrangeres ikke for tiden, 

men i sesongen 2021-2022 deltar (/deltok) fortsatt to lag både i trondheimsserien, NM for 

klubblag og seriemesterskapet. 

 

Styret i klubben har diskutert situasjonen. Ett alternativ hadde vært å oppløse klubben. Dette 

måtte i så fall vært vedtatt på ordinært årsmøte og foreslått og kunngjort ved innkallingen til 

årsmøtet. Ved oppløsning skal klubbens arkiv leveres til kretsstyret og klubbens midler 

overføres til kretsen. 

 

Styret har ikke foreslått å oppløse klubben. Dette kan dermed tidligst skje på ordinært årsmøte 

i 2023. Inntil videre foreslår styret å fortsette som nå, dvs. at det inntil videre ikke arrangeres 

klubbspilling, men i håp om det kan oppstå en situasjon der spilling kan gjenopptas. Styret 

foreslår at klubben fortsatt dekker deltakeravgift til kretsserien og NM for klubblag. Dersom 

klubben ikke oppløses i 2023, foreslår styret at klubben dekker medlemmenes kontingent til 

forbund og krets. 

 

 

 

Trondheim, 12.03.2022 

 

For BK Munken, styret 

Per Heide 

sekretær 


