
Et nytt år nærmer seg, og dessverre ser det ut som vi må belage oss på ganske omfattende 

smitteverntiltak ei god stund ut i det nye året. 

 

Kretsstyret har derfor bestemt: 

- Vi fortsetter med tilbud om spilling på nett tirsdager og torsdager, 

- Nettspilling flyttes fra BBO til RealBridge etter jul. 

- Kretsen vil ikke arrangere turneringer eller godkjenne kretspoeng i 

  turneringer før smittesituasjonen er vesentlig endra. 

 

Kretsen vil følge de til enhver tid gjeldende råd fra nasjonale og lokale myndigheter samt de 

anbefalinger NBF gir. Jeg oppfordrer alle klubber til å legge seg på denne linja. 

 

Det virker helt urealistisk å kunne ha åpne turneringer i januar. Kretsstyret vil derfor gi alle 

klubbene tilbud om å arrangere åpne kretsturneringer på RealBridge. Se vedlegg for 

informasjon om hvordan dette vil kunne løses i praksis. 

 

Jeg ber klubber som ønsker å avholde åpne turneringer på RealBridge i januar om å sende 

melding om dette til meg så fort som mulig. Vi kan godkjenne nye turneringer fortløpende, 

men det er en forutsetning at kretsstyret har approbert turneringa før den annonseres utad 

som kretsturnering. Vi må gjøre det slik for å hindre at arrangementer kolliderer. Å sette opp 

ei terminliste for vårhalvåret virker meningsløst så lenge usikkerheten rundt smitte er så stor 

som nå. 

 

Jeg synes det er leit hvis vi må avlyse svært mange turneringen også i 2021. 

Samtidig forstår jeg at ikke alle klubber har mulighet til å ivareta smittevernet i ei åpen 

turnering fordi spillelokalene er for trange. Jeg ber derfor alle klubber å vurdere om spill på 

RealBridge kan være en plan B hvis fysiske turneringer ikke kan arrangeres. 

 

Jeg tror det er viktig at klubbene holder kontakt med medlemmene sjøl om det ikke kan 

gjennomføres klubbspilling. Inviter gjerne spillere til å spille på nettet og tilby hjelp til det 

teknisk hvis det er nødvendig. Det blir også viktig å sjekke at alle medlemmene er registrert 

med riktige kontaktopplysninger på forbundets hjemmesider. Jeg får fortsatt feilmeldinger på 

ganske mange utsendte e-poster fordi folk har bytta adresse uten å melde fra. 

 

Til slutt: Takk for den innsatsen dere gjør som tillitsvalgte og ha ei riktig god jul og et godt 

nytt år! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tor Orsteen // kretsleder 


