
REFERAT FRA STYREMØTE I NBK, TIRSD 26. APRIL 2022.  

Til stede: Anne, Kjell, Knut, Ivar, Willy, Per. 

 

Sak 22/2022: Referat fra forrige møte 15.03.22 

  Oppgradering av meldebokser – Kjell følger opp. 

 

Sak 23/2022: Referat fra kretstinget 

Ivar og Kjell stilte fra oss blant 16 deltakere + styret.  Kretsen har 

midler til rekrutteringstiltak og Bridgens Dag. 

Deltakere i KM for par og lag med «interne» spillere, altså ikke 

«import» av spillere utenfra kretsen til kretsturneringene. 

Modell for KM lag. 2 alternativer ble vurdert og stemt over, og 

vedtaket ble at KM blir spilt som en Monradturnering over en helg.  

Sak 24/2022: Premiering i klubben 

I sommerturneringene hvor vi skal spille HCP-turneringer, blir 

1.premien basert på HCP kr 60 per spiller og kr 30 per spiller for 

2.pl. Beste scratch score premieres med kr 60 per spiller.  Ved delte 

plasser blir premieringen lik. 

Egen premiering i B-gruppen (opplæringsgruppen).  Vurderes fra 

gang til gang avhengig av antall deltakere. 

 

Sak 25/2022: Bridgens dag 3/9 – Samarbeid med kretsen 

Vi dropper samarbeid med golfklubben for å fronte bridge i skolen. 

Men vi stiller med noen på Bellevue-senteret med brosjyrer, 

rollups, T-skjorter og noen som spiller bridge. Anne tar kontakt 

med ledelsen på senteret.    

Hvis det er noen av medlemmene som er interessert i «Veien til 

golf» (kr 1000), må Willy ha beskjed innen 17. mai. Per sender ut 

mail. 



Kanskje en ide å invitere andre klubber (f.eks. frimerkeklubber) til 

klubben for om mulig å vekke interessen for bridge og vice versa 

for frimerker. 

 

Sak 26/2022: Sommerbridge/terminliste 

HCP-turneringer i sommer, men også premiering til beste scratch 

par.   

Knut sørger for at nøkkel til lokalene alltid blir levert til en annen 

hvis han er fraværende. 

  Willy sørger for at det alltid er en som kan håndtere kaffejobben 

Kjell sørger for at det alltid er en Ruteransvarlig tilstede. Tor, Einar 

og Anders er aktuelle med Knut og Per som reserver.  Kjell er 

interessert i å lære ruter. 

 

Sak 27/2022: Oppfølging av kursmedlemmer 

Halvparten av kursdeltakerne er borte 10. mai. Derfor utsetter vi 

oppstarten av en B-pulje til 24. mai. 

Anne følger opp de interesserte deltakerne fra kurset for et par år 

siden (kfr. Tor).  Hun sjekker også medlemmer som meldte 

interesse hvis det ble en B-pulje (Knut har oversikt). 

 

Sak 28/2022: Eventuelt 

Neste styremøte onsdag 17. august kl. 14.00 hos Willy hvor 

Bridgens dag, terminliste for høst/vinter og noe langtidsplanlegging 

skal på agendaen.  

Per B S 

(ref) 

 


