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Etter Covid i 2 år var endelig spillingen tilbake til nesten normalt i 2022. Desverre er det vanskelig å få tilbake alle medlemmene. Tilbud om spilling på internett med real bridge og BBO er blitt veldig populært. Flere klubber i kretsen har lagt ned eller sliter. Kolbotn BK lever godt, men likevel en tilbakegang. Vi hadde ca. 70 medlemmer i 2022.

Klubbkveldene har blitt spilt som normalt, men med normalt 24 spill, noen liker dette andre ønsker 27 spill. Kolbotn BK spillere har vært aktive i å spille ute, Tenerife og Svenska Bridgespelen i Ørebro er besøkt av mange fra vår klubb. Aktiviteten i KM lag er også bra, men i seriemesterskap og NM er vi kun representert med 2 lag. Andre turneringer er det heller laber deltagelse. Alle turneringer sliter med antall deltagere, særlig gjelder dette turneringen for etablerte spillere. Styret besluttet at det ikke skulle være premiering på klubbkvelder.

Det ble ikke arrangert klubbmesterskap i 2022. I KM lag vil Kolbotn igjen delta i A puljen etter opprykk fra B pulja. I seriemesterskapet kom Kolbotn på 2 plass i 3 divisjon i 2021/2022. Kom på 5 plass i 3 divisjon 2022/23. I NM lag kom ingen av våre lag til 4runde.

Vi mistet også vår kjære venn og æresmedlem Per Grønn i løpet av året. Per har i en årrekke vært medlem i Stratos og senere Kolbotn BK. Primus motor for sammenslåingen av klubbene på Kolbotn . Per var i styret og leder i en lang tidsperiode.

Økonomisk så står det bra til med Kolbotn BK. Vi har en egenkapital på ca 491000. Året 2022 gikk med et underskudd på ca. 29000. Investeringen 2022 var ny PC til regnskap. Nyhetsbrevet som ble sendt ut ukentlig kostet en del og ble besluttet avviklet. Grasrotandelen er minskende og moms refusjon redusert p.g.a mindre omsetning og aktivitet 2021.

Aktiviter i klubben har vært 2 stands på Kolben Torg 3/9 og 24/9. Mange nysgjerrige, men desverre ingen nye medlemmer. Likevel viktig å markere seg. Oppslutningen på Julebordet var labert, kun 22 deltagere. Knut Karlsen ble nominert for NBFs ildsjel pris og kom til finalen.
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