
Referat fra styremøte i Nøtterøy BK tirsdag 29. august 2017. 

 

Sak 26/2017:  Referat fra forrige møte.  Møtereferat 25.04 og samlinigen på Tjøme 13. juni ble 

gjennomgått og kommentert.  Temabasert undervisning v/Knut 12. – 19. og 26. september. 

Sak 27/2017: Rekruttering, skolebridge. 

Møte med Vestskogen skole er avholdt, og det er enighet om å starte bridgeundervisning onsdagene 

i ukene 36-39 kl. 14.30 i SFO for 3. og 4. klassene.   

Klubbens barn-/barnebarn kan delta på undervisningen. 

Verina får hovedansvaret for undervisningen, og i tillegg deltar Knut, Elen, Per, Jan K., Trine og 

Magnar, Anne Sidsel og Bernhard med det antall som er nødvendig (1 per bord). Knut kontakter 

«lærerne» før hver undervisningsdag. 

Knut tar kontakt med rektor Nøtterøy Videregående vedr. muligheter for kurs her på skolen. 

Sak 28/2017: Representasjon, turneringsopplegg, aktivisering av medlemmer. 

Knut orienterer medlemmene 5. september, og lager dessuten et skriv som deles ut og tas med på 

hjemmesiden.   Liste over medlemmene som skal kontaktes vedlegges til slutt i referatet. 

Sak 29/2017: Havnaturneringen. 

Vi har fått tildelt Havna-turneringen med forbundspoeng 1.-2. september 2018.  Vi er opptatt av at 

turneringen skal arrangeres under «Bridge for Alle»-hatten med Nøtterøy BK som teknisk arrangør.  

NPC Norge Damer Tormod Røren (som har vært drivkraften bak Bridge for Alle Storefjell 

etablerinigen) har vært i kontakt med Havna Hotell og fått et meget gunstig overnattingstilbud.  Han 

skal eventuelt ha en landslagssamling Damer (og Junior?) torsdag og fredag, og da kan det samtidig 

bli et Bridge for Alle opplegg med undervisning.  Lørdag og søndag blir det så Havna-turnering med 

en A-pulje og en Bridge for Alle pulje. 

NBF har sagt nei til å ta dette inn under Bridge for Alle hatten fordi arrangementet kommer for nært 

Bridgefestivalen, som ble arrangert i Drammen i beg. Av august 2017 og som skal spilles den første 

uken i august i årene fremover.  De sier imidlertid at de kan komme til å endre innstilling i beg. Av 

neste år, eller kanskje årene fremover, spesielt hvis NBK kjører dette med god deltakelse i 2018. 

Sak 30/2017: Hjemmeside.   

Knut lager en sak til hjemmesiden om bruken av denne, og nevner dette på orienteringen 5.sept. 

Sak 31:2017: Eventuelt 

• Simultan 12. september. Vi spiller i 2 puljer (en for de som ikke vil delta i 

simultanturneringen). Knut informerer om dette på spillekvelden 5. september sammen med 

informasjon om «representasjon» (KM, NM, SM). 

• Høstturneringen 17. – 24. - 31. oktober.  Juleavslutning 12. desember. 

• Per lager terminlisten som legges inn på hjemmesiden 

• Neste styremøte 17. oktober 17.00. 

• Verina refererte fra kretsledermøtet.  Klubbledermøtet i Horten 18. september.  KM lag 

finalen spilles en lørdag i mars? med 6 lag i A og 6 lag i B.  KM veteran og KM damer spilles 



lørdag 17. mars 2018 med Nøtterøy BK som arrangør.  KM Mix kan også bli aktuelt.  KM par 

ble diskutert bl.a. vedr. premiering. 

• Knut og Per skal representere klubben under NM finalen i Stavanger 22.-24. september, og 

kommer til å sende søknad om delvis refusjon av utgifter. 

Nøtterøy, 29. august 2017 

Per Bryde Sundseth, ref. 


