
Referat fra styremøte i Nøtterøy BK tirsdag 17. oktober 2017. 

Tilstede:  Knut, Verina, Elen, Bjørn, Tor, Per. 

 

Sak 32/2017:  Referat fra forrige møte.  Møtereferat 29.08  ble gjennomgått og kommentert.  

Havnaturneringen diskuteres senere etter et forutgående forslag fra Knut/Per. 

 

Sak 33/2017: Rekruttering, skolebridge. 

Bridgeundervisningen på Vestskogen skole avholdt 4 onsdager for 16 elever.  Usikkerhet fremover, 

foreløpig bare 3 påmeldt. 

Verina lager en oppsummering for hjemmesiden. 

Verina sjekker med NBF hvilke muligheter vi har til økonomisk støtte til junior-/ungdomsaktiviteter. 

Sak 34/2017: Representasjon. 

Vi har med 2 lag i KM for lag, og 1 i 2. div. og 1 i 4.div.  Dessuten 2 lagt i NM for klubber. 

 

Sak 35/2017: BBO-kurs. 

Nybegynnerkurs startet onsdag 11. oktober, og fortsetter 11 onsdager fremover. 

Juniorkurs starter fredag 20. oktober. 

 

Sak 36/2017: Spillets uke (bridgens dag).   

Knut har snakket med biblioteket i Tønsberg. Onsdag 1. november kl. 16.30 – 18.30 holder vi en 

informasjon om bridge for interesserte (primært for ungdomsskoler og videregående skoler i 

distriktet).  Knut lager informasjon til skolene og kontakter også skolene per telefon.  Samarbeid med 

biblioteket om tiltaket, som kanskje også blir gjentatt noen ganger i mars/april  2018. 

 

Sak 37/2017: Juleavslutning 

12. desember kl. 18.00 blir det tradisjonelt opplegg med mat og singelturnering.  Elen tar ansvar for 

bestilling av Tapas og kake. 

 

Sak 38/2017: Eventuelt 

 Vestfold Bridgekrets v/Johnny Nordal som KRU-ansvarlig (Kretsens rekrutteringsansvarlig) 

ønsker en kontaktperson fra hver klubb.  Knut tar denne oppgaven fra oss. 

 Knut kontakter skolen for å sjekke mulighetene for å bruke skolen til arrangement av KM 

damer og veteran. 



 Per melder på klubben til simultanturneringen 14. november. Vi spiller i 2 puljer (en for de 

som ikke vil delta i simultanturneringen).  Deltakere i simultanturneringen betaler kr 10,- 

ekstra i kveldsavgiften. 

 Vi forsøker å fortsette med spilling i 2 puljer på klubbkveldene.  Forutsetningen er at det er 

minimum 4 bord i B-puljen. 

 Neste styremøte 5. desember kl.17.00. 

 

Nøtterøy, 17. oktober 2017 

Per Bryde Sundseth, ref. 


