
Årsberetning fra styret i Nøtterøy Bridgeklubb      

(NBK) for sesongen 2020 – 2021. 

Ordinært årsmøte ble utsatt pga Corona-pandemien, og ble avholdt 15. september 2020. 

Styret fikk følgende sammensetning: 

Knut Kjærnsrød    - leder   for 1 år             

Per Bryde Sundseth     - nestleder      gjenstår 1 år                 

Tor Walle     - turneringsleder gjenstår 1 år                         

Ivar Gjerde    - kasserer  ny, valgt for 2 år              

Willy Wahl    - styremedlem ikke på valg, gjenstår 1 år                   

Verina Dahl   - styremedlem gjenstår 1 år         

Stein Endresen ble gjenvalgt til revisor.  

Magnar Langemyr ble gjenvalgt til valgkomiteen og supplert med Anne Sidsel Meyer. 

 

Generelt. 

Sesongen har vært meget spesiell pga Korona-viruset som har herjet i Norge og hele verden 

siden mars 2020 og er i skrivende stund (april 2021) ennå ikke under kontroll. 

Styremøter 

Det er avholdt 9 styremøter i 20, og 2 styremøter i 2021. Noen av behandlete saker: 

Medlemmer Ved årsskiftet 2020/2021 har vi 90 medlemmer, som har 

innbetalt kontingenten til NBF, kretsen og klubben.         

Etter en opprydding har vi hatt en reduksjon i antall 

medlemmer på ca 10.   

Spillekvelder 11 ordinære spillekvelder t.o.m. 10. mars da pandemien traff 

oss.  Da ble klubben stengt ned frem til slutten av juni. I denne 

perioden deltok mange av klubbens medlemmer i Larvik BKs 

BBO-turneringer på internett.   

 Så ble klubben startet opp igjen 30. juni med full fokus på 

smittevern, bl.a. med fulldublerte spill og bruk av desinfeksjons-

midler.  Klubbkveldene fortsatte frem t.o.m. 3. november, hvor 

vi igjen måtte stenge grunnet Korona-pandemien.  I denne 

perioden fikk vi avviklet klubbmesterskapet og ordinært 

årsmøte. 



 Fra 5. januar har vi hver tirsdag spilt våre klubbturneringer på 

RealBridge – spilling på internett med kamera og mikrofon hvor 

spillerne kan se og høre hverandre.  Dette har vist seg å være 

populært og mer sosialt enn spilling på BBO. 

Økonomi Klubben har både mottatt momskompensasjon, grasrotandeler 

og coronastøtte.  

Hjemmeside med adresse nøtterøy.bridgeklubb.no redigeres av Vegar Næss.  

Siden benyttes til informasjoner, medlemsoversikt, terminliste 

og resultater. 

Rekruttering 

Undervisning  Vi rakk å bruke fire tirsdager i februar/mars 2020 kl 17-18 før vi 

måtte stenge ned. Tor og Knut tok to ganger hver. 

Fra februar og fram til påske 2021 har vi hatt et tilbud på 

RealBridge hver mandag fra 12-14 for mindre rutinerte spillere 

som etter loddtrekning har fått tildelt en mer rutinert makker. 

Plass til åtte spillere hver gang, og vi har spilt 14 spill, to mot 

hvert av de andre parene. Det har vært muligheter til å diskutere 

meldinger, spill og motspill, og tilbudet har vært svært populært 

Temadiskusjon Vi rakk å bruke fire tirsdager i februar/mars 2020 kl 17-18 før vi 

måtte stenge ned.  

Nybegynnerkurs  P.g.a pandemien fikk vi ikke gjennomført den siste 

undervisningsdagen våren 2020. Da vi startet opp igjen på 

sensommeren fikk deltakerne et tilbud om tre kvelder i sept/okt, 

og 12 personer deltok med Knut som kursleder. Etterpå 

igangsatte vi et tilbud om spilling i egen pulje m/veiledere til 

stede, men vi rakk bare to ganger før vi måtte stenge ned igjen. 

Skolekontakt  Det har ikke vært mulig å følge opp i forhold til 

ungdomsskolene i Færder kommune p.g.a pandemien. 

Rekrutteringsutvalg Vestfold bridgekrets planlegger å opprette et rekrutteringsutvalg             

                         for å komme inn i skolene, og vi vil stille med deltakere der,                                                

m                                 men det er også foreløpig lagt på is p.g.a det forannevnte. 

Bridge i klubben. 

07.01.20-10.03.20 Kveldsturneringer (hvorav 2 simultan) med 17-24 par. 

Mars-juni Deltakelse i Larvik BKs BBO-turneringer mens klubben var 

stengt. 



30.06.20-03.11.20 Kveldsturneringer med smitteverntiltak og 10-18 par.  Redusert 

deltakelse grunnet «Corona»frykt blant medlemmer. 

Klubbmesterskapet  ble spilt 13., 20. og 27. oktober.  Premiering enkeltspillere hvis 

ikke spilt sammen alle 3 kveldene.  Christer Heitun – Arvid 

Lorentzen ble klubbmestre foran Ingolv Bru – Ivar Gjerde og 

Trond Løfqvist – Jon Stensvold. 

 

Nov.-des. 2020 Ingen aktivitet grunnet Corona-pandemien. 

 

Jan.2021- Hver tirsdag fra 5. januar er det spilt RealBridge turneringer 

 

 

Resultater oppnådd ute av klubbens spillere. 

KM for par 2020.   Her hadde vi med 4 par,  hvor Knut Kjærnsrød – Per Bryde 

Sundseth ble best med 3. plass.  

    

KM for lag 2020.  Klubben deltar med 3 lag i Nordpuljen. KM ble stoppet etter 2 

runder, tas opp igjen i april 2021 og finalen senere.   

 

Seriemesterskapet.   Jon Stensvold – Trond Løfqvist +  Knut Kjærnsrød – Per Bryde 

Sundseth er kvalifisert til 2. div. som er utsatt (avlyst?). Også et 

lag i 4. div.    

 

 

Nøtterøy, 31. mars 2021 

for styret i NBK                         

Knut Kjærnsrød            

(sign) 


