
 

Pressemelding 
Horten Bridgeklubb feirer flyttingen til nye lokaler med 

Kretsmesterskap for par/kvalifisering til NM 

Søndag 30. august klokken 10.00 samles noen av Vestfolds aller beste bridgespillere til 
Kretsmesterskap for par i Horten Bridgeklubbs nyinnflyttede lokaler i Torggården. 
 
Vinnerne går videre til NM, som spilles på Kragerø Resort senere i høst. 
 
Allerede onsdag 11. mars besluttet styret i Horten BK at det av smittevernhensyn var nødvendig å 
stenge ned den fysiske bridgespillingen ide gamle lokalene i tredje etasje i Storgata 23. 
 
Deltakelse på turneringene i klubben er inntekstgrunnlaget for oss, og det er klart at styret var 
bekymret. Men helse har alltid forrang og beslutningen var enstemmig, selvsagt. 
 
Mye bridgespilling flyttet over til nettet, for våre medlemmer mye i regi av Larvik Bridgeklubb. Men 
ikke alle finner seg til rette med spilling på nettet, og vi begynte tidlig å planlegge for hvordan en 
gjenåpning kom til å måtte tilrettelegges i forhold til smittevern. 
 
Samtidig var det klart for klubben at den tunge trappen opp i tredje etasje gjorde flytting helt 
nødvendig. En av klubbens beste spillere hadde havnet i rullestol, og vårt eldstemedlem, 92 år 
gammel, trenger å benytte rullator.  
Et intenst arbeid medførte en kontakt med Tor Rød-Larsen, som umiddelbart forstod både våre 
problemer og behov. Med forsikringen «dette får vi til» gikk vi i gang med å finne nye lokaler 
sammen.  
 
Dette lyktes, og til søndag spilles altså kvalifisering til Norgesmesterskapet i nye lokaler i 2. etasje 
i Torggården. 
 
Ikke bar er vi superfornøyd med utleieren vår, men vi har havnet i et flott selskap. Her kan 
spillerne spise middag hos Hole, eller et kakestykke hos Baker Nilsen før spillestart på våre 
vanlige spilledager. Eller skaffe seg noe nytt i det brede utvalget av gode butikker i senteret – 
noen i styret har allerede bemerket at flyttingen kan gjøre innhogg i privatøkonomien. 
 
Da Regjeringen og NBF (Norsk Bridgeforbund) åpnet opp var Horten BK en av de 20 første 
klubbene som startet spillingen ved bordene. 16 entusiastiske medlemmer møttes ved bordene 
14. mai – under fullt smittevern-regime. Faktisk var vi første klubb i Vestfold som åpnet igjen. 
 
Nå har vi endelig flyttet inn i de nye lokalene våre, med inngang enten via senteret før klokken 18., 
eller via døren i gaten ut mot fengselet. 
 
Leieavtalen vår gir oss anledning til å ha andre bridgeklubber hos oss. Dette er mer aktuelt enn 
noen gang – da flere av klubbene i Horten kommune nå ikke har egnet sted å spille eller har de 
tilretteleggingene som er nødvendig (blant annet bordstørrelse og fulldublering av kort slik at ingen 
berører mer enn sine egne kort). Vi håper derfor å kunne tilby flere enn klubbens medlemmer å 
kunne møtes ved bordene. Vi vet at mange lengter etter aktiviteter hvor de under trygge 
smitteverntiltak kan møte andre. 
 
Velkommen til åpning av nye bridgelokaler og åpning av Kretsmesterskapet for par. Det blir 
spennende å se hvem som går videre til NM. 
 
 
Kontaktinformasjon: Horten Bridgeklubb v/leder Elisabeth Groseth, mobil 917 24 972 


