
Sandefjord Bridgeklubb 
 

          Sandefjord 18.11.2011 

 
 
 

   Styremøte #3-2011   
 
 

Stockflethsalen, Sandefjord, tirsdag 7. juni kl 17:30 
 

Tilstede:    Trygve Storm-Larsen; Svein Stenberg; Helge  
Homelien; Morten Brændvang; Erling Riis. 

Forfall:  Jul-Andre Hofvander  
 
 

1. Godkjenning av møtereferat 
♣ Referat styremøte sendes/leveres ut i løpet av 14 dager. Godkjenning som første post på neste 
styremøte.  
 

2. Info fra leder 
♣ Felles sommerbridge er uaktuelt for Larvik.  
♦ Oddmund og Jul-Andre har fått opplæring i Ruter, Kjell Otto har også vist interesse. 
♥ Info fra Klubbledermøtet + Kretsledermøte Gardermoen: Beregningsmodell medlemskap, Ruter, 
Klubblederkurs, Info Utvalg, Veien Videre, TL kurs internett, Bridgelærerkurs, Bridge i Skolen 
Valgfag. 
♠ Meldebokser mottatt, 4 bord a 300 NOK/bord inkl. frakt. Bestilte også 2 Bord for Pensjonistene, 
frakt deles 
♣ Medlemskap og telefonlister ajourført. 

 ♦ Klubbpoeng gjeninnføres, leder har ansvar for registrering. 
  

3. Økonomi 
♣ Kasserer (Trygve) orienterte om situasjonen pr d.d. Orienterte også om hvor mye ”tar vi inn” pr. 
kveld på sommerbridge. 
♦♦♦♦ Støtte fra Kommunen, leder sjekker med Svein Holtedal vedrørende status for søknad.  
 

4. Sommerbridgen   
♣ ”Vaktliste ruter”, se sak 2 over 
♦ Premiering som vanlige kvelder 
♥ Bestemannspremie, beregningsmodell utarbeidet av leder. Helge sjekker gravert vinglass, 
kostnadsramme 300/500 kr. 
♠To flakslodd pr. kveld, vinnerpar trekkes med 2 stk terninger. 
 

5. Bridgemate fra høsten 
♣♣♣♣ Under forutsetning av fortsatt tilfredsstillende økonomisk utvikling planlegges innkjøp av utstyr 
for inntil 8 bord fra oppstart til høsten, kostnad ca kr 16.000.  
♦ Svein sjekker mulighet for sponsorstøtte. 
 
 
 
 

6. Ordensmannsliste 
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♣♣♣♣ Det innføres ordensmannsplikt med 1 mnd intervall pr par. Liste utarbeides av leder, oppslag på 
infotavle. 
 

7. Terminliste  
♣♣♣♣  Leder hadde utarbeidet forslag. Sjekkes med turneringsleder, behandles på neste styremøte. 

 ♦ Ansvar for kortdelingen funker bra. 
8. Hjemmeside 

♣ Norsk Bridgeforbund har etablert tilbud til klubber og kretser, kostnad (avhengig av klubbens 
ønske/behov) kr 600 – 1800 pr år. Sjekkes nærmere av leder, realitetsbehandles før oppstart til 
høsten. 
 

9. Rekruttering 
Leder luftet tanker omkring følgende temaer: 
♣ Parkerte spillere – kjøre Lynkurs på Jotun/Pronova/Reicholt og de andre ”sponsorene” 
♦ Nye spillere – Ordne med innbydelse og evt. samkjøring med Larvik eller i skolen. 
♥ Bridge i skolen valgfag. (S. Rydland innmeldt til NBF). 
♠ Βridgelærer utdanningen.  
♣ Kjøpe noe bridgemateriell (2400 NOK for 12 bokpakker, som hver inneholder lærebok, CD og to 
fasitkortstokker). 

 
 
 
Referent; Erling 


