Beretning fra Kortsorteringa NBF Midt-Trøndelag 2012
Av Kristian B. Ellingsen

Kristian B. Ellingsen har hatt hovedansvaret for arbeidet med dublering i perioden.
Han har ved behov fått assistanse av Hans Arne Forseth og Lars Arthur Johansen.
I hovedsak er det klubber i byen som bestiller kort til klubbkvelder. I tillegg er det
noen klubber i nabokretsene i nord og sør som bestiller kort en gang i blant. Kort til klubbene
og arrangementer i regi av kretsen utgjør mesteparten av dublettene som er solgt i
perioden. I tillegg er det av og til bestilt kort til diverse andre turneringer utenfra.
Det har vært en del problemer med stokkemaskinen i perioden. Per Nordland har
vært behjelpelig med lån av reservemaskiner og –utstyr, og har i tilegg bidratt med
vedlikehold av kretsens stokkemaskin.
Antall dubletter som er bestilt har økt noe. I tillegg har man vært nødt til å bytte ut en
del kortstokker som stokkemaskinen ikke har klart å lese. Disse to faktorene har gjort at man
har vurdert det nødvendig å investere i flere mapper og kortstokker. Per Nordland ordnet på
vegne av kretsen en avtale med Rolf Tjørswaag, som tidligere har vært med og drevet
Bridgehuset i Oslo. Vi fikk kjøpe 3 000 pent brukte mapper og kortstokker for kroner 9 000,Kroner 3,- for mappe og kortstokk er betydelig billigere enn hva vi måtte ha betalt om vi
skulle investere i nytt utstyr, så dette ses på som en god avtale.

Oversikt over salget av dubletter
Periode
Vår 2012
Sommerbridge 2012
Høst 2012
Totalt

Antall solgte
dubletter
13 979
4 182
13 825
31 986

Bruttoinntekt

Til kretsen

Til stokker

Kr 20 968,50
Kr 6 273
Kr 20 737,50
Kr 47 979

Kr 11 183,20
Kr 3 345,60
Kr 11 060
Kr 25 588,80

Kr 9 785,30
Kr 2 927,40
Kr 9677,50
Kr 22 390,20

