
Til: Medlemmer i Nøtterøy BK 

Fra: Styret i Nøtterøy BK 

Dato: 16. juni 2020 

 

Oppstart med kveldsturneringer i spillelokalene på Nøtterøy. 

Etter 3 ½ mnd. med BBO-spilling for noen, og bridgeferie for andre, har styret besluttet oppstart 

tirsdag 30. juni kl. 18.15. 

Oppstarten er avklart med skolen, og vi etablerer smittevernstiltak i tråd med anbefalinger fra Norsk 

Bridgeforbund. 

Følgende gjelder: 

• Ingen forhåndspåmelding, det er bare til å møte opp hvis du ikke er syk eller har symptomer 

på forkjølelse e.l.  Unngå køer/ansamlinger. 

• Kveldsavgift kr 60 som før og vi oppfordrer til utstrakt bruk av Vipps. 

• Ingen kaffeservering eller vinlotteri 

• Hvis du mangler makker, kontakt Per på telefon 911 47 378 god tid i forveien. 

• Alle bord og stoler blir desinfisert på forhånd, og etter spillingen, men ingen rydding. 

• Vi skal kun benytte HCP-toalettet, og vi desinfiserer skål og vask på forhånd. 

Smittevernstiltak: 

• Fulldublering av kort, dvs. ingen mapper brukes av mer enn av 1 bord.  Vær nøye med å ta 

kortene ut av mappen, 

• Kortene «hviler» 14 dager etter bruk 

• Vi setter sammen 2 og 2 bord med god avstand mellom 

• Hver spiller sin meldeboks.  Dvs. at du tar med deg «din» meldeboks hele kvelden.  Ta evt. 

gjerne med en meldeboks hjemmefra. 

• Bridgemate skal kun opereres av nord.  Bruk engangs plasthansker 

• Antibac flasker på hvert bord.  Bruk disse flittig, og også engangshanskene. 

Informasjon om oppstart blir også sendt alle Vestfold-klubbene, og til NBF.  

Det er nødvendig at alle har full fokus på smittevern og vi håper at mange kommer til spillekveldene.  

Vi har også spilling 7. juli, og etter dette avgjør vi om vi vil fortsette med sommerbridgen eller ikke. 

Vi er avhengig av hjelp til klargjøring av lokalene før og etter spilling, så vi ber om at medlemmene 

stiller opp og hjelper til ved at noen møter tidligere. 

 

For styret i Nøtterøy BK 

Per Bryde Sundseth 


