
Referat fra styremøte i Namsos Bridgeklubb 12.05. 2015. 

 

Til stede: J. Finanger (formann), B. Frosthammer (kasserer), E. R. Øvereng, O. N. Dyrkorn og A. Svare 

(de tre siste styremedlemmer). 

 

1. Skal vi arrangere Namsos Cup i år? Styret gikk inn for ikke å arrangere denne i år, men å 

vurdere det igjen neste år. Hovedargumentene var, kort summert: a) Steinkjer Open 

arrangeres omtrent på samme tid om høsten. Vanskelig å få folk til å komme til to 

turneringer som ligger hverandre nær i tid og sted. b) Manglende lokal interesse.   

 

2. E. R. Øvereng foreslo å arrangere en mer social turnering til høsten- med vekt på hygge og 

samvær. Det ble foreslått f. ex. en fredag kveld, evt. en vanlig klubbkveld. I tilknytning til 

dette forslaget diskuterte vi mulighetene for å få til fellesarrangement med Overhalla og 

Grong b.-klubber. Både kunne vi delta på disse stedene, og disse klubbene kan inviteres til 

våre arrangementer. Vi ble enige om å komme tilbake til dette spørsmålet straks etter ferien, 

i august. 

 

3. Nyttårscup på Namdalseid. Denne skal vi arrangere første lørdag etter nyttårshelga i 2016, 

altså 9/1. J. Finanger  tar seg av å legge ut turneringa på nett og sørge for forbundspoeng 

(det siste går visst automatisk). Han sørger også for å sikre lokalene, fortrinnsvis på Sjøåsen 

Hotell. 

 

4. Nybegynnerkurs i bridge. Vi satser på å holde dette i høst, med oppstart i 

september/october. O. N. Dyrkorn sa seg villig til å være kursleder, men ville gjerne ha med 

en person til. J. Finanger skaffer bøker. A. Svare tar seg av å invitere til kurset. Dette må tas 

opp igjen på styremøte i august. 

 

5. Reglene for sommerbridgen. Det skal foreligge en bestemmelse om at man skal ha minst fire 

bord for at kvelden skal telle i sammendraget. Det ble vedtatt å gå bort fra dette vedtaket. 

Heretter blir det slik at det kreves minst tre bord for at kvelden blir tellende. Vi har også gått 

bort fra tidligere bestemmelser om at man skal ha tellende kveld med en fersk spiller, og at 

man får bonus for hver kveld man spiller med fersk spiller. 

Reglene som gjelder for sommerbridgen er ganske enkelt: 

a) Man skal ha åtte kvelder med ulike makkere.  

b) Procentscorene summeres. 

c) Man får kun to forsøk med hver makker. 

Disse presiseringene skal legges ut på klubbens heimesider. 

 

Anders Svare (ref). 


