
Årsberetning fra styret i Nøtterøy Bridgeklubb      

(NBK) for sesongen 2019 – 2020. 

I ordinært årsmøte 19. mars 2019, ble styret valgt og fikk det følgende sammensetning: 

Knut Kjærnsrød    - leder   for 1 år             

Per Bryde Sundseth     - nestleder      gjenvalgt for 2 år         

Tor Walle     - turneringsleder gjenvalgt for 2 år        

Elen Opland Stenersen  - kasserer  gjenstår 1 år              

Willy Wahl    - styremedlem valgt for 1 år              

Verina Dahl   - styremedlem gjenvalgt for 2 år 

Stein Endresen ble gjenvalgt til revisor.  

Magnar Langemyr og Ivar Gjerde ble gjenvalgt til valgkomiteen. 

 

Styremøter 

Det er avholdt 4 styremøter i 2019, og 2 styremøter i 2020. Noen av behandlete saker: 

Medlemmer Ved årsskiftet 2019/2020 har vi 99 medlemmer, som har 

innbetalt kontingenten til NBF, kretsen og klubben.         

Etter en opprydding har vi hatt en reduksjon i antall 

medlemmer på ca 12. 

Spillekvelder Vi har stort sett gjennomført 1-kveldsturneringer med 

ferdiggitte spill (Magne Indreiten).  Vi har hatt 4 handicap-

turneringer 1 kveld per måned, og deltatt i NBF´s simultan-

turneringer.  I tillegg 3 kvelds klubbmesterskap og 3-kvelds 

høstturnering.  Spillekvelden 19.07 ble gjennomført på 

Oslofjord Convention Center sammen med andre klubber i 

Vestfold («Bridgeuka i Vestfold»).  Regnskapet har blitt ivaretatt 

av Ellen og Einar Borgmann, Vegar Næss og Tor Walle. 

Hjemmeside med adresse www.notteroybk.org. ble endret til 

nøtterøy.bridgeklubb.no i slutten av 2019, og redigeres av 

Vegar Næss.  Siden benyttes til informasjoner, 

medlemsoversikt, terminliste og resultater. 

Grasrotandelen Norsk tipping ga et tilskudd til NBK med kr 10 997,61 i 2019, en 

reduksjon på ca 3600 kroner fra 2018.  Det er 16 medlemmer 

(21 i 2018) som har registrert klubben som grasrotmottaker. 



Rekruttering 

Undervisning  I høsthalvåret har vi hatt undervisning 10 ganger, Knut, Vegar 

og Tor har delt på ansvaret. Midtveis i semesteret ble 

undervisningstiden utvidet til 1 time ( 17-18 ) Undervisningen 

har fortsatt vært basert på spill m/gjennomgang. I vårsemesteret 

er det lagt opp til 5 undervisningsdager, også basert på 

timesundervisning. Tor og Knut vil dele på dette. Deltakelsen 

har variert fra 6-12, og deltakerne uttrykker tilfredshet med 

opplegget. 

Temadiskusjon Vi innførte i høst et nytt tiltak der spillerne som ønsker det, kan 

samles og diskutere spill/melde temaer. Vi har hatt to samlinger 

i høstsemesteret ( 17-18 ), og det har blitt godt mottatt med mer 

enn 10 deltakere hver gang. Vi har lagt opp til to samlinger også 

i vårsemesteret, 25.2 og 24.3. 

Nybegynnerkurs Vi startet opp nybegynnerkurs mandag 10. februar med Vegar

 Næss som kursleder. Kurset skal gå over 6 kvelder, og vi fikk 

hele 24 påmeldte. Vi gir tilbud om spill i klubben etter avsluttet 

kurs og vil sørge for veiledning. Medlemmene stiller lojalt opp 

og fungerer som assistenter på kurskveldene. 

Skolekontakt  Færder kommune har et opplegg der elever kan møte på Teigar 

ungdomsskole hver mandag og torsdags ettermiddag ( 15.30 – 

20.00 ) der de kan drive med ulike fritidsaktiviteter. Vi har tatt 

kontakt for å prøve å få bridge inn som et element. Knut og Tor 

har vært på skolen tre ganger i høstsemesteret, men foreløpig har 

vi ikke fått noen med. Vi prøver igjen utover våren. 

Bridge i klubben. 

50 spillekvelder  i 2019 hvorav 17 har vært sommerbridge, og 4  

handicap-turneringer.  Gjennomsnittlig antall bord har også i 

2019 vært synkende i forhold til de siste årene.  I 2019 har vi 

hatt et gjennomsnittlig  bordantall på 10.  

 

Klubbmesterskapet  i  mars/april 2019 ble basert på enkeltresultater, og vunnet av 

Per Bryde Sundseth foran Hans J.Låhne/Tor Svendsen, Knut 

Daffinrud/Jan Kvarme og Christer Heitun/Tore Heitun.  B-puljen 

ble vunnet av Ellen Borgmann/Einar Borgmann. 

 

Høstturneringen  over 3 kvelder i oktober ble også utregnet sammenlagt for 

enkeltspillere, og vunnet av Magne Indreiten foran Stein 



Endresen, Hans J.Låhne, Eva Bekstrøm og Arild Rydh.            

Med handicaputregning ble resultatene: Aagot Norheim/Jan 

Brunzell, foran Eva Beckstrøm, Arild Rydh og Magne Indreiten. 

 

Makkergaranti Vi innførte i fjor en ordning med makkergaranti, der vi hver 

kveld har en spiller som stiller opp hvis noen kommer uten 

makker. Ordningen har fungert meget bra så langt. 

 

Sosialt.      

Kaffe og kjeks  hver tirsdag organisert av Willy Wahl. 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.  

 

Strømstadturen  5.-6. oktober samlet 32 deltakere og var et meget populært 

innslag.  Vi spilte en parturnering lørdag – Eva Beckstrøm-Tor 

Walle vant foran Anne Sissel Meyer-Bernhard Meyer, og Roar 

Langlete-Knut Kjærnsrød.  Middag og hyggelig samvær om 

kvelden, og singelturneringen søndag ble vunnet av Knut 

Kjærnsrød foran Eva Beckstrøm og Anne Sissel Meyer 

 

Juleavslutningen  17.  desember med juletallerken og kake, samt singelturnering.  

Dette var populært og 37 deltakere var tilstede.  Bridgen ble 

vunnet av Ivar Gjerde (som i 2018) foran Anne Sissel Meyer og 

Knut Kjærnsrød.  

 

Resultater oppnådd ute av klubbens spillere. 

KM for par 2019.   Her hadde vi bare med 2 par, med Svein Erik Kalliainen – Arild 

Rydh høyest på resultatlisten uten å nå opp i premierekken.  

    

Bridgefestivalen  ble arrangert i Drammen i månedsskiftet juli/august.  Klubben 

hadde med flere deltakere både i NM damepar, NM monrad 

lag, NM Veteran og NM mix.  Beste resultat – Knut og Per endte 

på 12. plass i veteran.           

       

KM for lag 2019.  Christer Heitun – Tore Heitun, Odd Frydenberg – Stian Helgeby, 

Knut Kjærnsrød– Per Bryde Sundseth  og Stein Endresen vant 

nordpuljen og spiller finalen mot 5 andre lag 14. mars 2019.   

 



Seriemesterskapet.   Jon Stensvold – Trond Løfqvist/Christer Heitun og  Knut 

Kjærnsrød – Per Bryde Sundseth vant sin pulje i 3. div. og rykker 

således opp til 2.div. sesongen 2020/21. 

Verina Dahl – Tor Walle og Trond Løfqvist - Jon Stensvold ble nr. 

3 i sin 4.div.pulje.    

 

Parturneringer  Knut Kjærnsrød – Per Bryde Sundseth har vunnet 2 store 

parturneringer med god deltakelse i 2019.  Skien Open i mai og 

Larvik BK´s jubileumsturnering i oktober. 

 

  

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 Tor Walle.    

NBF  sørger for samlet momsfritak for kretser og klubber og fordeler 

dette basert på kretsers og klubbers utgifter. Vår klubb ble 

tildelt kr 12 993 for 2019  

 

Nøtterøy, 3. mars 2020 

for styret i NBK                         

Knut Kjærnsrød            

(sign) 


