
 

 

Referat klubbledermøte for NBF Vestfold 

 

Mandag 13. juni 2022 i Larvik BK sine lokaler 

Det var 16 fremmøtte og representasjon fra alle klubbene i Vestfold 

 

Dagsorden: 

1. Terminliste 2022/2023 

Styret la fram et forslag til terminliste med oversikt over nasjonale arrangementer som 

kretsens terminliste må tilpasses. Noen av arrangementene var det ikke foreslått datoer for. 

Styrets forslag ble godkjent med følgende endringer og tilføyelser: 

- Kvalik til NM par 2022 for to plasser som Vestfold får som arrangør-fylke: 28. august 2022 

Nøtterøy og Tønsberg tar på seg arrangementet. Kretsen honorerer arrangøren med 2.500 kr 

og i tillegg kreves inn startkontingent fra deltakerne. 

- KM mix 1. oktober 2022 ble satt opp med reservedato 22. oktober i tilfelle kollisjon med et 

«bridge for alle»-arrangement på Storefjell. Larvik blir arrangør. 

- KM lag: 4-5. mars 2023 

- KM par, damer og veteran: 26. mars 2023 

- Kvalik til NM par: 23. april 2023 

Klubbene oppfordres til å melde fra om de er interessert i å arrangere KM par, damer og 

veteran 2023 og kvalik til NM par 2023. 

 

2. Samarbeid mellom klubbene i Vestfold  

Det er mange inaktive medlemmer i kretsen og rom for tettere samarbeid mellom klubbene 

for å utnytte ressursene til re-rekruttering bedre. Klubbledermøtet utvekslet ideer og 

erfaringer. Mange påpekte behovet for tiltak som i større grad dekker medlemmenes sosiale 

behov enn dagens klubb-aktiviteter. Forslag som kom fram under diskusjonen: 

- Undersøke hva medlemmene ønsker av tiltak 



- Lage arrangementer med større vekt på sosiale side slik som bridge-pub 

eller egen pulje med færre spill på klubbkveldene. Eventuelt eget tilbud for sosial 

bridge i regi av Kretsen 

- Arrangere en kretsturnering tilrettelagt for spillere med liten aktivitet 

- Lage en felles liste med spillere som ønsker makker i Vestfold 

 

3. NM par-finalen  

Kretsstyret har satt i gang en arbeidsgruppe som skal forberede arrangementet. Det er laget 

avtale med hotell og det jobbes med tilbud til sponsorer.  Klubbene må sende inn liste med 

aktuelle bedrifter som kan kontaktes som sponsorer. Ingen kontakter bedrifter uten å 

koordinere med arbeidsgruppa først.  

Videre skal arbeidsgruppen arbeide med pressekontakt. Det er utarbeidet en oppgave-liste 

som klubbene må bistå med å finne mannskap til å gjennomføre. Den skal utstyres med 

tidsangivelser slik at klubbene lettere kan melde inn deltakere til oppgavene.  

 

4. Bridgens dag 3. september 

Det er opprettet en nasjonal arbeidsgruppe der både Heidi og Elisabeth deltar. Snart 

kommer en egen hjemmeside for arrangementene. Det vi bli arrangert en egen nasjonal 

simultan-turnering på kvelden.  

Det er laget egne t-skjorter og hettegensere til bruk på dagen i tillegg til diverse reklame-

materiell.  

De fleste klubbene i Vestfold er i gang med planleggingen av aktiviteter for 3. september og 

påfølgende oppfølgingsaktiviteter. De oppfordres til å søke forbundet om tilskudd til egne 

klubb-arrangementer.  

 

5.  Åpen post 

Ingen saker 


