
Referat fra styremøte i NBK, fredag 22. januar 2021 hos 

Willy Wahl, Nøtterøy. 

Tilstede: Ivar, Knut, Willy, Per.   

Forfall:    Tor og Verina 

 

Sak 1 /2021: Referat fra forrige møte 10.12.20 

Godkjent 

Sak 2/2021: Medlemskontingent 

  Æresmedlemmer skal ikke betale årskontingent. 

Noen medlemmer er strøket, og p.t. har vi 89 medlemmer hvorav 21 er B-

medlemmer og 9 er I-medlemmer.   

3 hovedmedlemmer og 4 I-medlemmer sjekkes nærmere om betaling. 

Sak 3/2021: Søknad om dekning av tapte inntekter. 

Klubben har beregnet manglende nettoinntekter 2020 på totalt kr  44 000.  Vi 

har søkt om 70% dekning, dvs. kr 30 800.  

Sak 4/2021: Referat fra klubbledermøte 18.01 

Kretsen arrangerte teamsmøte for kretsens klubber.  Klubbens aktiviteter 

diskutert (fysisk spilling, BBO og RealBridge), utsettelse av KM lag. Enighet om 

at klubbene fortsetter med RealBridge for klubbens medlemmer, og kretsen 

kommer til å igangsette RealBridge for kretsens medlemmer.                                                

Sak 5/2021: RealBridge 

• Vi fortsetter med klubbkveldene tirsdagene kl.18.15 og sender 

påloggings-lenken ca  kl.15.00 til alle medlemmene.  Tønsberg 

videresender denne mailen til sine medlemmer.  Da skulle det ikke 

være nødvendig med forhåndspåmelding, deltakerne logger seg inn ca 

kl.18.00.  Enkeltspillere kan kontakte ledelsen for om mulig å skaffe 

makker. 

• For å få med flere av medlemmene forsøkes en ordning med trukne 

makkere mandag formiddag en gang i mellom, og på sikt kanskje 

annen hver uke eller en ordinær tirsdagskveld en gang i mellom? Kan 

også være fint i forhold til opplæring.  

• Dersom 4 spillere blir enig om å teste systemet, kan vi sette opp et 

bord og dessuten ha en mentor tilstede for kommentarer til meldinger 

og spill.  Dersom 4 par ønsker å spille en privat lagturnering eller 2 par 



ønsker å spille noen spill med mentor tilstede i opplæringsøyemed, 

kan kontakt tas med ledelsen.  Dette koster kr 100 per bord. 

• Alle medlemmene oppretter en konto i klubben hvor 

kveldskontingenten trekkes og premiene oppdateres. 

• Info sendes medlemmene om Vestfold Krets sine mandagsturneringer 

på RealBridge som starter med en testturnering mandag 25. januar. 

• NBF´s RealBridge lag starter mandag 1. februar ned 1 lag fra Nøtterøy, 

Påmeldingsavgiften fordeles 50/50 mellom klubben og deltakerne. 

Sak 6/2021: Langtidsplan (inkl. vårsesongen). 

• Når vi er i gang igjen med spilling i klubblokalene, setter vi i gang med 

en samlet sommerpremiering.  F.eks. at 6 eller 8 av totalt 16 

spillekvelder blir premiert, og det premieres i 2 eller 3 puljer avhengig 

av parets handicap. 

• Når vi er i gang igjen i klubblokalene, må vi ta vare på kursdeltakerne 

fra 2020 for å få de involvert i klubbspillingen. 

• Fremtidige styremedlemmer/turneringsledere.  Knut sjekker og lager 

oversikt over hvem som kan være aktuelle. 

• Vi stillere med deltakere til kretsens rekrutteringsprosjekt. 

• Kan det i fremtiden være mulig å kombinere klubbspillingen med noen 

deltakere tilstede i klubben og andre hjemmefra på PC? 

• Sosialt: 

o Vi tar et åpningsarrangement når vi er i gang med spilling igjen 

på Borgheim til våren/sommeren. 

o Det er interesse for en tur igjen – mange positive 

tilbakemeldinger etter Strømstad-opplegget i 2019. 

Sak 7/2021: Eventuelt 

  Nytt møte ved behov. 

   

Nøtterøy, 22. januar 2021 

Per B.S. referent 


