
Nytt fra styret 20.09.16 

Det ble avholdt styremøte tirsdag 20. september og fra sakslisten har vi følgende informasjon til våre 

medlemmer. 

 

1. Medlemskontingenten for 2017. 

Denne ble forhøyet med kr. 20,- og fastsatt til kr. 350,-.   

Beløpet innbetales til konto 3090 20 93571 innen 30. november 2016 merket med navn. 

Ved manglende innbetaling innen fristen vil medlemmer bli strøket fra medlemslisten.  

Medlemslisten ligger på klubbens hjemmeside, men vi vil også ha med papirversjon på de 

kommende spillekveldene slik at de som liker dette bedre kan kontrollere sine personalia. 

 

2. Terminlisten for 2016/17. 

Terminlisten er nå lagt ut på våre hjemmesider og for ordens skyld gjør vi oppmerksom på at 

vi vil vi komme tilbake med dato for våre to simultanturneringer. 

Det blir en i oktober og en i november. 

Når det gjelder spillekvelden den 29. desember så er den lagt inn for å unngå en lang romjul 

uten bridge. Vi håper at mange fra mandagsklubben og torsdagsklubben har anledning til å 

delta og vi har bare kalt det for kosekveld. 

 

3. Tilskudd til turneringer. 

Her ble det vedtatt at klubben dekker spilleavgiften for NM lag og KM lag. 

Ved deltakelse i 4. divisjon lag dekkes spilleavgiften av kretsen. 

Øvrige utgifter må dekkes og fordeles av deltakerne på de respektive lag. 

Frist for påmeldinger: For flere detaljer – se hjemmesiden (Turneringer i Norge) 

NM lag     02. oktober    2016 

KM lag        07. oktober     2016 

4. divisjon lag    04. november 2016 

 

4. Klubben vil forsøke å få flere som behersker Ruter slik at vi ikke er avhengige av en person 

hver eneste spillekveld. Kurset skal starte på et helt elementært nivå og målet er at 

deltakerne etter kurset skal kunne gjennomføre en enkelt klubbkveld. 

De av medlemmene som ønsker å lære systemet bes om å gi beskjed til styrets leder innen 

30.09. (Olav, tlf. 480 91 114). 

 

5. Husk: Fristen for påmelding til jubileumsfesten er 1. oktober!!! 

 

For styret, Olav 


