
Referat fra styretmøte i NBK, torsdag 14. mai 2020. 

 

Tilstede: Knut, Tor, Elen, Willy, Per 

Forfall:    Verina 

 

Sak 11/2020: Referat fra forrige møte 10.03.20 

  Godkjent 

Sak 12/2020: Nettaktivitet 

Larvik BK har hatt turneringer på BBO tirsdager og torsdager siden 17. mars 

med god deltakelse fra vår klubb.  Våre medlemmer er fortløpende orientert 

om mulighetene og fått tilbud om hjelp til å komme inn på BBO og til å sette 

opp bord/lagkamper og påmelding til turneringene.  Disse turneringene vil 

fortsette ut august, men Larvik har bedt om hjelp til å arrangere dette.  

Horten, Sandefjord og Tønsberg stiller med personer til dette, og fra oss stiller 

Tor og Per.  Resultatene rapporteres på vår hjemmeside som vanlig neste dag.  

Vi mottar kr 34 per deltaker i disse turneringene som er hovedklubbmedlem i 

NBK. 

Det har også blitt arrangert en uhøytidelig lagturnering med 20 lag fra 

Vestfold.  2 lag fra NBK kvalifiserte seg til en kvartfinale. 

Tønsberg BK arrangerer Tønsbergspretten på BBO 21. mai, og Larvik BK 

arrangerer Larvik-mixen på BBO 14. juni. 

Flere klubber i Norge arrangerer BBO-turneringer. 

Sak 13/2020: Tanker om restart i klubben. 

Horten har besluttet å starte klubbspilling fra 14. mai hensyntatt til alle 

smittevernstiltak som er skissert i NBF.  De vil også spille tirsdager dersom 

NBK avventer med spilling i klubben.  Larvik, Sandefjord og Tønsberg har alle 

besluttet å avvente med klubbspilling inntil videre. 

Knut har vært i kontakt med skolen som har besluttet å ikke benytte kantina 

inntil videre.  Det betyr at vi eventuelt må gjøre full desinfisering av lokalene 

og toalettene før og etter spilling.  Styret besluttet en foreløpig negativ/av-

ventende holdning til oppstart. 

Ny diskusjon i styret når informasjon kommer fra skolen om mulig bruk av 

lokalene. 

Per sender mail til alle medlemmene. 



Sak 14/2020: Nybegynnerkurset – avslutning /fremdrift 

Når vi er i gang i klubben igjen, får deltakerne på begynnerkurset tilbud om 2 

ekstra kvelder og de får også tilbud om å spille i egen pulje i klubben med 

«coacher» i lokaler.   

Tor sender mail til alle deltakerne etter avklaring med Vegar. 

Sak 15/2020: Årsmøte 

  Avholdes etter at klubben har startet spillingen igjen. 

Sak 16/2020: Hjemmesiden. 

Brukes denne?  Knut har i Corona-tiden hatt flere innlegg bl.a. med spill og 

spilletips.  Hjemmesiden bør kobles opp mot vår Facebook-side, og Knut 

sjekker med Vegar om det er mulig at innlegg på hjemmesiden blir direkte 

overført også til FB-side, 

Per tar med noe om hjemmesiden og FB-siden i mailen til medlemmene. 

Sak 17/2020: Økonomi 

  Fortsatt solid – mva tilbakebetaling er søkt om.  

Sak 18/2020: Aktivitet i krets og forbund. 

Ingen aktivitet fra kretsen.  Finalen KM lag er utsatt, og KM par blir sannsynlig 

spilt en av de 2 siste helgene i august. 

NBF har utsatt 5. og 6. runde samt finalen i NM klubber.  Skolemesterskapet 

er utsatt og skal spilles på BBO.  Bridge for Alle Storefjell er avlyst (spilles 

kanskje en helg i september).  Bridgetinget foreløpig utsatt il 9. august.  Marit 

Sveaas avlyst.  Bridgefestivalen i august blir avgjort 1. juni. 

  NBF arrangerer turneringer på BBO fredager, lørdager og søndager.  

Helgeland Juniorbridgeklubb på BBO onsdager kl.12.00. 

Sak 19:2020: Eventuelt. 

  Klubbmesterskapet spilles over 3 kvelder i september hvis vi er i gang igjen. 

  Enighet om å opprettholde makkergarantiordningen 

Spørsmål om påbyggingskurs og/eller nybegynnerkurs.  Videre kurs for kurset 

som gikk i januar diskuteres når vi er i gang igjen.  Nybegynnerkurs er 

sannsynlig blir holdt høsten 2022. 

Ønskelig å etablere «trivselkomite» e.l. som tar seg av kaffeservering, 

klargjøring for spilling, bridgeverter o.l. 

Nøtterøy, 14. mai 2020 

Per B.S. referent 


