
Gjenåpning Blommenholm 12 oktober. 

Styret har av forskjellige grunner hatt begrenset kapasitet. Nå ser det ut til at det meste er på plass. 

Vi gjenåpner derfor fra og med 12 oktober kl 1830 på Hosletoppen 

 

Corona: 

De som har spilt i Asker eller andre steder, face to face, vet hva det handler om. 

Vi kjøper inn antibac mm. og følger NBFs regler herunder doble bord. Meldebokser: Spillerne bruker den samme 

hele kvelden. (Et alternativ: Ta med din private og merk den).  

Vi tenker å bruke Vipps til Blommenholms konto 614606. Praktisk, og bra i forhold til Corona.  

Det vil også være mulig å betale med kontanter, spilleavgiften er fortsatt kr 100 pr kveld. 

 

Rigging og rydding: Noen kommer i god tid før spillingen. Noen har anledning til å bli noen minutter igjen når vi er 

ferdige. Vi rigger fra 1815. De som er kommet oppfordres til å hjelpe. Tilsvarende når vi er ferdige.  

 

Spilleopplegg: 4 spill i runden. Blir vi 10 bord eller flere så tar vi Monrad. Blir vi færre så tar vi Howell. (Ikke Mitchell 

med to resultatlister). 

 

Påmelding? 

Vi tror at det er plass til 15 doble bord. Etter hvert er det nok med enkle bord. Da er det plass til 20 bord pluss.   Vi 

tror at det foreløpig ikke er nødvendig med forhåndspåmelding, men er åpen for å endre mening. Dersom vi endrer 

mening vil vi legge ut turneringen på NBFs side og de som har meldt seg på først får spille.    

 

Kantine: Ola vil servere kaffe og noe å spise i kantinen. Hold avstand! 

 

Premiering: Vi kommer til å endre rutinene for premiering. Alle turneringer vil fortsatt bli premiert som tidligere, 

men utbetalinger vil skje semestervis. 

 

TL: 

Vår gamle TL, Eva, har trukket seg. Som ny har vi fått inn Per Frøbjerg Moe. Han vil være spillende TL. For å avlaste 

ham gjør vi følgende: 

De som sitter ved hans bord og blir blindemann deler ut slipper for forrige runde 

Hvis det blir protester av ymse slag kobler vi inn Asle mm. slik at Per avlastes. 

Da har vi ingen appellkomite, men det har vi ikke hatt bruk for så lenge styret kan huske.  

 

Levering av spill 

Asker har ikke kapasitet. Gunnar Wikstrand har problemer med plassen og kunne ikke love noe. Det er ikke 

alternativer i Oslo-området.  

Blommenholm har derfor kjøpt inn egen kortmaskin og mapper og kort. Dette kostet 83000.  

Kristin legger kort for oss gratis inntil videre mot at hun kan få levere til andre. 

Per er reserveopplegget. Kristin og Per samarbeider.  Styret tror dette er en vinn-vinn situasjon 

Styret vil legge opp et budsjett for å hente inn den investeringen vi nå har gjort. 

 

Styret: Annie May er på vei ut. Svært velkommen senere. Vi har fått en ny kandidat: Geir Leden 

 

Generalforsamling: Så snart regnskap for 2021 er levert og revisorgodkjent så tar vi en generalforsamling og velger et 

nytt styre.  

  

Styret 


