
KORT REFERAT FRA KLUBBLEDERMØTE I REGI AV NBF VESTFOLD 
18.01.2021, på TEAMS 
 

Saksliste 

 
1. «Ståa» i klubbene 

Koronastatus 
Økonomi 
Medlemsstatus 

2. KM lag, par og mix (evt. Dame/veteran) 
3. Kretsarrangement på RealBridge i Koronatiden 

Felles klubbkveld for Vestfold? 
Turneringer? Lagserie? Annet 

4. Eventuelt 
 

Tilstede: 

Møte ledet av kretsleder Heidi Berre Skjæran, som også representerte Larvik BK 
Anders Johansson, NBF Vestfold 
Knut Kjærnsrød, Nøtterøy BK 
Morten Brændvang, Sandefjord BK 
Jan Ingar Løvaas, Holmestrand BK 
Hans Låhne, Tønsberg BK 
Bjørn Helgeby, NBF Vestfold 
Jan Brunsell, Tønsberg BK 
Svein Erik Kalliainen, NBF Vestfold 
Ludvig Guldal, NBF Vestfold 
Elisabeth Groseth, Horten BK 
 

Sak 1: 
Klubbene refererte kort i forhold til listen, her stikkord: 
 
Holmestrand: stengt siden nedstengning i november, ingen utmeldinger, ikke søkt/fått 
Koronamidler fra staten. Noen medlemmer flinke i deltakelse på nett (BBO) 
Horten: Stengt i samsvar med regjeringens og NBFs retningslinjer, Søkt og fått noe Koronamidler, 
utgifter til husleie, 1 innmelding, 1 utmelding, 2 frafall ved dødsfall 
Nøtterøy: Startet opp noe 30. juni, eller stengt i tråd med retningslinjene, Ingen husleie, søkt 
Koronamidler nå, en del medlemmer spiller på nett (BBO og RealBridge) 
Tønsberg: Startet, men kun 2 ½ bord – deretter stengt etter anbefaling fra kommunelege og i tråd 
med generelle anbefalinger, ikke økonomiske problemer, åpner antakelig ikke før vi er i 
normalsituasjon igjen. 
Sandefjord: oppfordret medlemmer til deltakelse på nett, prøver nå ut RealBridge, lokalutleier har 
ikke krevet leie – ingen økonomiske problemer (går i + i 2020) 
Larvik: har holdt det gående på nett hele tiden (både BBO og nå også RealBridge). Enorm 
oppslutning, I åpent tidsrom inntil 10 bord, Har fått Koronakomp fra staten, økende medlemsstatus 
Lågen: stengt siden mars 2020. 
 

Sak 2: 
Styret i NBF Vestfold har diskutert dette og avventer inntil mars med å ta endelig avgjørelse. 
Ønsker primært ordinær (live) spilling om det blir mulig – ellers blir plattform for gjennomføring tatt 
etter mars. 
 
Noen meningsutveksling, til støtte for styrets forslag. 
 
 



Sak 3: 
God diskusjon om dette. De fleste klubbene synes å ha konto knyttet til RealBridge – selv om ikke 
alle er i gang på egenhånd. En del av medlemmene i de ulike klubbene antas å være mer bekvem 
med spilling i enten egen klubb eller i Vestfold - og ikke i større personkrets enn det, selv om noen 
nok trives veldig godt med å møte også andre ved «bordene». 
 
Samstemte om at det inviteres til Vestfold-kveld på Realbridge på mandager. Dersom dette slår an 
vil det kunne gå på omgang mellom klubbene å stå som arrangør for dette. 
 
Invitasjon er allerede sendt alle medlemmer i klubbene i Vestfold (stor honnør til Heidi her). 
 
 
Takk for et godt ledet, og effektivt klubbledermøte på Teams 
 
 
Referent etter beste evne: Elisabeth Groseth (da ingen fra NBF Vestfold tok jobben) 


