Forenklet Årsberetning 2020 Blommenholm Bridgeklubb
2020 har vært et spesielt år. Vi spilte som normalt inntil vi måtte stenge på grunn av Corona. Noen
klubber kunne åpne etter sommerferien. Vi er avhengig av smittevernreglene for Bærum kommune.
Disse er så omfattende at det styret ikke så det som mulig å gjenåpne. I skrivende stund er det ingen
spilling hvor man møtes fysisk. Dette vil kunne endre seg utover våren, men Blommenholm vil neppe
kunne møtes på Hosletoppen skole denne våren.

Gjenåpning på Real Bridge (nettet).
Det er kommet et nytt tilbud i form av Real Bridge. Man logger seg inn hvoretter spillerne kan se og
snakke med hverandre. Med Kristin som drivkraft er det fra medio januar 2021 etablert spilling i
Blommenholm hver tirsdag kl 1830. For detaljer, se vår hjemmeside. Når vi får mere erfaring med
hva som er praktisk mulig vil vi utarbeide en terminliste.
Det er ulik teknisk kompetanse hos medlemmene. Hvis noen medlemmer trenger hjelp for å komme i
gang på nett så kontakt gjerne styret. Med litt hjelp og veiledning er det ikke vanskelig å spille på
nett. Kristin lager små testturneringer for de som trenger det.

Aktuelle tilbud
NBF har en fungerende hjemmeside. Følg med der (bridge.no) for informasjon om tilbud.
Fra 1 februar starter NBF lagkampturnering (1 kamp i uken). Det er mange spillere fra Blommenholm
som kommer til å delta i denne turneringen.
Det er også mange andre tilbud – spør gjerne styret

Gjenåpning i enkelte klubber
Asker, Hjerter Ess, Montebello (Oslo krets) og noen andre klubber holdt åpent ganske lenge utover
høsten. Det er vel grunn til å tro at disse klubbene vil bli de første til å gjenåpne. Når dette måtte bli
er helt usikkert.

Deltakelse eksternt
Klubben hadde fire lag i NM-lag. Alle disse kom videre til 3 runde. Bra. Ett lag kom videre til fjerde
runde. Laget besto av Kristin Vigander, Helge Reisvang, Kåre Gjertsen og Jostein Flægstad. Laget
tapte 4 runde kampen så vidt (65-69).
Hege Falster og Asle Lütken ble kretsmestere i KM mix. Anne Bente Rosenvinge og Gunnar Høverstad
ble nr 2.

Regnskap
Regnskapet viser et overskudd på 7.611,80 og egenkapitalen er kr 100.460,61 pr 31.12.
Regnskapet er revidert.
Regnskapet og revisjonsberetning legges ut på vår hjemmeside.
Skulle noen ha spørsmål til regnskapet så ta kontakt med styret.
Vi tenker at den formelle godkjennelsen av regnskapet skjer på generalforsamling når vi etter hvert
kan møtes.
Antall medlemmer:
Vi har ligget på ca 90 medlemmer pluss.
Pr i dag har 66 medlemmer fornyet medlemskapet for 2021.

Det er en del som har gitt beskjed om at de venter til vi kan begynne å spille på Hosletoppen. Styret
tolker det positivt: Medlemmene er ikke borte, og de kommer igjen så snart vi gjenåpner. Vi håper og
tror at en del av disse vil spille på Real Bridge slik at vi vil nærme oss vanlig medlemstall.
Vi vil oppfordre alle til å vurdere å fornye. NBF trenger de inntektene de kan få. 350 kroner i året er
ikke mye for en kjær hobby.
Dersom man vil spille i klubben (Real Bridge) eller turneringer i regi av NBF må man være medlem.
Generalforsamling
Det tar vi når vi kan møtes igjen på Hosletoppen
Spørsmål/innspill
Styret mottar gjerne synspunkter og innspill
Januar 2021
Styret

