
Årsberetning fra styret i Nøtterøy Bridgeklubb      

(NBK) for sesongen 2011 – 2012. 

I ekstraordinært årsmøte 3. mai 2011, ble det valgt nytt styre som fikk følgende 

sammensetning: 

Knut Kjærnsrød (KK)  - leder             

Per Bryde Sundseth (PBS)  - nestleder                 

Tor Walle (TW)  - turneringsleder           

Ivar Gjerde (IG)  - kasserer        

Trude Riiber Knem (TRK) - styremedlem        

Bjørn Valstad  (BV)  - styremedlem 

Styremøter 

Det er avholdt 5 styremøter i 2011, og 2 styremøter i 2012. Noen av behandlete saker: 

 Konstituering –    PBS ble valgt til sekretær 

 Trivselkomite    er valgt med BV som leder og supplert med Ole Johan Aas og 

     Grethe Stenehjem.  Komiteen har mottatt mandat fra styret. 

 Dubleringsmaskin Ny er bestilt.  Dessuten er nye hardplastmapper satt i bestilling.  

    Nye kortstokker og bridgemate skal vurderes innkjøpt 

 Bridgeregnskap NBF`s nye program Ruter er vedtatt tatt i bruk, og deler av 

    styret har vært til opplæring i Horten.  I inneværende sesong

     fortsettes med Hans Låhnes program. 

 Hjemmeside  er etablert med adresse www.bridge.no/840. PBS har redigert 

         denne. 

 Grasrotandelen NBK er innmeldt i Brønnøysundregistrene og mottok kr 984,43

    for 2011. 

 Terminliste  for 2. halvår 2011 og 1. halvår 2012 er utarbeidet og ligger på

    hjemmesiden 

 Juleavslutning  Servering og singelturnering ble avviklet 13. desember. 

 Tirsdagskveldene Nytt av året var en 3-kvelds høstturnering, samt en singel- 

   turnering.  Dessuten arrangerte NBK en pulje i mestertreffen 

 Klubbsamarbeid Møte avholdt med Tønsberg BK og Tønsberg Damebridge om

    samarbeidsformer innen rekruttering, hjemmeside, medlems-

   håndtering.  Samarbeidet fortsetter med regelmessige møter 

http://www.bridge.no/840


 Vedtektsendring Det ble vedtatt å tilpasse klubbens vedtekter til NBF`s standard-

   vedtekter.  Disse sendes ut for behandling på årsmøtet 2012. 

 

Bridge i klubben. 

Sommerbridge ble arrangert som vanlig tirsdagene i mai, juni, juli og august. 

Høstturneringen sammenlagt ble vunnet av Christer Heitun og Tore Heitun 

Singelturneringen ble vunnet av Finn Gjone foran Kjell Rahd og 3.plassen delt mellom 

Elisabeth Elfving Christensen og Magne Indreiten. 

Puljen i mestertreffen ble vunnet av Knut Kjærnsrød og Per Bryde Sundseth foran Hans 

Johan Låhne og Haakon Didrik Vestby.  På landsbasis ble disse henholdsvis nr. 15 og 

nr. 42 

Klubbmesterskapet i februar og mars 2012 ble vunnet av 

Nybegynneropplæring i regi av Finn Gjone er gjennomført med 12 deltakere.  

Kurspuljen har spilt tirsdagene etter en halvtimes gjennomgang av Finn Gjone om systemer, 

konvensjoner og spill. 

 

Sosialt. 

Trivselskomiteen organiserer kaffekoking hver tirsdag, vinutlodding, og Finn ordner med 

kaker som spillerne kan forsyne seg av på klubbkveldene. 

Juleavslutningen med bespisning og spilling var populært.  Med trukne makkere ble 

turneringen vunnet av Gunnar Oseberg og Bjørn Valstad 

Juleavslutning for kurspuljen ble som vanlig avviklet med Finn som vert. 

 

Resultater oppnådd ute av klubbens spillere. 

KM for par 2011.  Nr. 2 Magne Indreiten – Kjell Rahd, og nr. 3 Knut Kjærnsrød – Per Bryde 

Sundseth. 

Bridgefestivalen med Magne og Kjell som deltaker i NM for par.  I NM Mix ble Randi Nyheim 

nr. 2 og i NM for veteran ble Finn Gjone – Tore Heitun nr. 12 og Knut og Per nr. 13. 

Knut og Per oppnådde også en 7. plass i IMP across the field. 



KM for lag – 4. plass til NBK m/Knut og Per, Geir Egil Bergheim og Odd Frydenberg, samt 

Randi Nyheim og Kenneth Syversen. 

2. div. i seriemesterskapet.  Knut og Per, Randi og Kenneth og Geir Egil og Odd ble nr. 6 

blant 12 lag og endte på middels. 

4.div. i seriemesterskapet. Puljen i Horten ble vunnet av NBK og følgelig opprykk til 3. Div.  

De som spilte på laget vårt var 

NM for klubber 2012.  Vårt lag med Randi Nyheim, Kenneth Syversen, Knut Kjærnsrød og 

Per Bryde Sundseth har i skrivende stund kommet gjennom 4 runder og spiller 5. 

Runde i løpet av mars. 

KM for par 2012.  Arrangeres i Horten 10. Mars. 

 

Tønsberg, 28. Februar 2012 

for styret i NBK 

Knut Kjærnsrød            

(sign) 

 


