Årsberetning fra styret i Nøtterøy Bridgeklubb
(NBK) for sesongen 2018 – 2019.
I ordinært årsmøte 27. februar 2018, ble styret valgt og etter konstituering fikk det følgende
sammensetning:
Knut Kjærnsrød
Per Bryde Sundseth
Tor Walle
Elen Opland Stenersen
Bjørn Valstad
Verina Dahl

- leder
- nestleder
- turneringsleder
- kasserer
- styremedlem
- styremedlem

for 1 år
gjenstår 1 år
gjenstår 1 år
gjenvalgt for 2 år
gjenvalgt for 2 år
gjenstår 1 år

Stein Endresen ble valgt til revisor.
Magnar Langemyr og Ivar Gjerde ble valgt til valgkomiteen.

Styremøter
Det er avholdt 5 styremøter i 2018, og 2 styremøter i 2019. Noen av behandlete saker:
Medlemmer

Ved årsskiftet 2018/2019 har vi 111 medlemmer, som har
innbetalt kontingenten til NBF, kretsen og klubben.
Etter en opprydding har vi hatt en reduksjon i antall
medlemmer på ca 20.

Spillekvelder

Vi har stort sett gjennomført 1-kveldsturneringer med
ferdiggitte spill (Magne Indreiten). Vi har hatt handicapturneringer 1 kveld per måned, og deltatt i NBF´s simultanturneringer. I tillegg 3 kvelds klubbmesterskap og 3-kvelds
høstturnering. I tillegg til Marcus-Andrè har regnskapet blitt
ivaretatt av Ellen og Einar Borgmann, Vegar Næss, Tor Walle og
Per Bryde Sundseth.

Hjemmeside

med adresse www.notteroybk.org. redigeres av Vegar Næss.
Siden benyttes til informasjoner, medlemsoversikt, terminliste
og resultater.

Grasrotandelen

Norsk tipping ga et tilskudd til NBK med kr 13.298,53 i 2018, en
økning på ca 3000 kroner fra 2017. Det er 21 medlemmer som
har registrert klubben som grasrotmottaker.

Temabasert undervisning
Knut har hatt undervisning 6 kvelder i høstsemesteret og 6 i vårsemesteret, tirsdager før
spilling 17.45 – 18.15. Undervisningen har vært gitt gjennom praktisk spilling. Ett spill har
hver gang blitt meldt, spilt og gjennomgått, og deltakerne har gitt uttrykk for stor tilfredshet
med dette opplegget. Antall deltakere har variert fra 8 til 15.
SFO-opplæringen
På Vestskogen skole er ikke videreført i inneværende sesong. Men som et resultat av denne,
hadde vi med 2 deltakere på juniorleiren som ble arrangert i forbindelse med
Bridgefestivalen i Drammen i august 2018.
Bridge i klubben.
Det har vært spilt 52 kvelder i sesongen hvorav 17 har vært sommerbridge, og 5 handicapturneringer. 8 av kveldene spilte vi delt i A og B. Gjennomsnittlig antall bord har
vært synkende i forhold til foregående sesong, spesielt sommersesongen. Fra 12-14
bord i foregående sesong til ca 10-11 denne sesongen.
Høstturneringen over 3 kvelder i oktober ble sammenlagt vunnet av Nils Christian Haug –
Knut Ivar Løken foran Christer Heitun - Tore Heitun og Knut Kjærnsrød – Per Bryde
Sundseth. B-puljen ble vunnet av Anne Beate Johansen – Rune Johansen foran Trine
Langemyr – Magnar Langemyr.
Klubbmesterskapet i mars/april 2018 ble vunnet av Jon Stensvold – Trond Løfqvist foran Tor
Svendsen – Hans Johan Låhne og Eva Beckstrøm – Jan Erik Carlsen. B-puljen ble
vunnet av Trine Langemyr – Magnar Langemyr foran Hans Kristian Dahl – Hans Petter
Evensen og Roar Langlete – Willy Wahl.
Spørreundersøkelse blant klubbens medlemmer ble gjennomført jan/feb 2019. De 19
svarene ble sammenfattet og diskuteres på årsmøtet i mars 2019.
Sosialt.
Bjørn Valstad organiserer gratis kaffe og kjeks hver tirsdag. I tillegg har vi hatt vinutlodning
på spillekveldene. Elisabeth Groseth har rett som det er bidratt med bakst på
klubbkveldene. Vi har hatt god hjelp til kaffekoking og rydding.
Juleavslutningen var 18. desember med tapas, Budapestkake (bakt av Bjørn) og
singelturnering. Dette var populært og 48 deltakere var tilstede. Bridgen ble vunnet
av Ivar Gjerde foran Tor Walle og Finn Zachariassen som delte 2.plassen.
Havnaturneringen.
Den for over 50 år siden meget populære turneringen ble tatt opp igjen i begynnelsen av
september. Vi hadde et turneringslederkurs, og en bridgeturnering med 21 par. Knut
Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth ble nr. 2 i turneringen. Overskuddet på over 6000
kroner ble delt med initiativtakeren Bridgens Venner (v/Tormod Røren).

Resultater oppnådd ute av klubbens spillere.


KM for par 2018. Jon Stensvold – Trond Løfqvist ble nr. 2, Finn Gjone – Jan Thoresen
nr. 4, og Knut Kjærnsrød – Per Bryde Sundseth ble nr. 5.



Bridgefestivalen ble arrangert i Drammen i månedsskiftet juli/august. Klubben
hadde med flere deltakere både i NM monrad lag, NM Veteran og NM mix uten å
hevde seg i toppen.



KM for lag 2018. Geir Egil Bergheim– Odd Frydenberg, Knut Kjærnsrød– Per Bryde
Sundseth, Christer Heitun – Tore Heitun og Ellen Kjær vant nordpuljen og spilte
finalen mot 5 andre lag mars 2019. Nøtterøy BK ble kretsmestre for lag med Kenneth
Syversen – Odd Frydenberg og Knut Kjærnsrød – Per Bryde Sundseth.



Seriemesterskapet. Knut Kjærnsrød – Per Bryde, Harald Skjæran – Kenneth Syversen
ble nr. 11 i sin 2. div.pulje og rykket således ned til 3. div.
Verina Dahl – Tor Walle og Trond Løfqvist - Jon Stensvold ble nr. 3 i sin 4.div.pulje.

Norsk Bridgeforbund.
Er organisert i 25 kretser og Nøtterøy BK tilhører


Vestfold Bridgekrets. Verina Dahl er kretsens leder. Kretsen arrangerer KM for par
og lag, og deltar med klubbenes lag i seriemesterskapets 4 divisjoner. På kretstinget
var klubben representert med Knut Kjærnsrød og Bjørn Valstad.



NBF´s Bridgeting ble avviklet på Kolbotn i juni. Verina Dahl deltok fra Vestfold
Bridgekrets.



NBF sørger for samlet momsfritak for kretser og klubber og fordeler dette basert på
kretsers og klubbers utgifter. Vår klubb ble tildelt kr 10.918 for 2018.

Nøtterøy, 12. mars 2019
for styret i NBK
Knut Kjærnsrød
(sign)

