
Årsberetning fra styret i Nøtterøy Bridgeklubb      

(NBK) for sesongen 2021 – 2022. 

Grunnet Korona-pandemien ble ordinært årsmøte utsatt og 1. del ble arrangert digitalt siste 

uken i april 2021 med 32 deltakere, hvor styrets årsberetning for sesongen 2020 frem til 

31.03.21, samt revidert regnskap 2020 ble gjennomgått og godkjent.  2. del av årsmøtet ble 

holdt i spillelokalene på Nøtterøy 21. september 2021 med valg, og styret fikk følgende 

sammensetning: 

Knut Kjærnsrød    - leder   gjenvalg, valgt for 1 år       

Per Bryde Sundseth     - nestleder      gjenvalg, valgt for 2 år              

Kjell Westerhus   - turneringsleder ny, valgt for 2 år                         

Ivar Gjerde    - kasserer  ikke på valg, gjenstår, 1 år            

Willy Wahl    - styremedlem ikke på valg, gjenstår 1 år                       

Anne Kaalstad   - styremedlem ny, valgt for 2 år         

Stein Endresen ble gjenvalgt til revisor.  

Magnar Langemyr og Anne Sidsel Meyer ble gjenvalgt til valgkomiteen. 

 

Generelt. 

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

verden siden mars 2020 og er i skrivende stund (mars 2022) delvis under kontroll.  Fra 5. 

januar t.o.m. 22. juni ble spillekveldene arrangert på Realbridge (digitalt med bilde og lyd).  

Pause til 10. august og etter dette live spilling i klubben igjen med gode smitteverntiltak.   

 

Styremøter 

Vi har gjennomført 7 styremøter i tidsrommet juni 2021 – mars 2022  

Viktige saker: 

Willy Wahl og Trond Løfqvist deltok på NBFs seminar on re-rekruttering på Sjølyst 11-12.9. Vi 

har i etterkant sendt mail til spillere som ikke har besøkt klubben på lenge. Vi har fått noen 

få tilbakemeldinger, bl.a ønsker noen å komme tilbake hvis kan få i stand en B-gruppe. 

Vi arrangerte julebord 14.12 som samtidig var en markering av klubbens 80 års jubileum. 

Arrangementet var kostnadsfritt for medlemmene. 

Trond, Willy og Anne Kaalstad deltok på nettmøte om Bridgens Dag, 3.9 Vi har søkt om 

midler til å arrangere fellesdag med Nøtterøy golfklubb der ungdom får en sjanse til å bli 



kjent med både bridge og golf. Vi kommer til å gå ut med informasjon til alle ungdoms- og 

videregående skoler i området med info i løpet av våren. Tildeling av midler skjer i løpet av 

april. 

Vi satser dessuten på å ha et spillebord sentralt på Teie den lørdagen for å gjøre publikum 

kjent med bridge.  

Vi har avtale med Nøtterøy golfklubb med tilbud om bridgekurs til halv pris og vice versa 

med golf. Bridgekurs er igangsatt med 8 deltakere, start 2.mars og avslutning 6. april.( 6 

kvelder a 2,5 timer) Knut er hovedkursleder. 

Vi har utarbeidet retningslinjer for støtte til deltakelse i bridgearrangementer utenom 

klubben. 

Anders Johansson har fått opplæring i ruter av Einar Borgmann og er villig til å være en del 

av staben med regnskapsansvarlige. 

 

Økonomi: 

Klubbens økonomi er fortsatt god, og vi mottar momskompensasjon og grasrotandeler. Vi 

har dessuten gått inn på en avtale med Flügger farge, der klubben får en viss prosent når 

medlemmene handler med firmaet. 

Vi har så langt ikke mottatt noe derfra. 

 

Bridge i klubben etter årsberetningen 2021. 

06.04.21-22.06.21 Realbridge 

06.07.21-20.07.21 Live spilling med 4 og 5 bord  

10.08.21-15.12.21 Etter pandemiopphold et par kvelder oppstart i klubben igjen 

med 5-9 bord. Klubbmesterskapet avholdt 3 kvelder i oktober.  

Klubbmestre ble Christer Heitun og Trond Løfqvist. 

04.01.22-29.03.22 Live spilling med 5-8 bord, de første kveldene med forhånds-

påmelding da vi ikke kunne spille med mer enn 5 bord. 

 

Resultater oppnådd ute av klubbens spillere. 

KM for par 2021.   Her hadde vi med 4 par, hvor Knut Kjærnsrød – Per Bryde 

Sundseth ble best med 6. plass.  

    



KM for lag 2021.  Klubben deltok med 3 lag i Nordpuljen. Laget med Christer 

Heitun,  Knut Kjærnsrød, Arvid Lorentzen, Trond Løfqvist, Jon 

Stensvold og Per Bryde Sundseth kvalifiserte for finalen ved å 

bli nr. 2. Finalen spilles 20. mars 2022.   

 

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

Sundseth spiller i 2.div. og ligger på 5. plass i sin pulje (av 12). 2. 

helg spilles 22.-24. april 2022.    

 

 

Nøtterøy, 15. mars 2021 

for styret i NBK                         

Knut Kjærnsrød            

(sign) 


