Klubbkvelder på BBO fra 17. mars 2020
Startavgift pr. kveld

kr. 50,- (dekker blant annet serviceavgift til NBF)

Antall spill:

27 (med klubbpoeng)

Arrangør:

Larvik BK

Administrasjon:

Heidi Berre Skjæran

Turneringsleder BBO: Harald Berre Skjæran
Tirsdager kl. 18:30 (Spillestart!)
Torsdager kl. 18:30 (Spillestart!)
Klubbkveldene rapporteres i Ruter som en vanlig spillekveld, og sendes inn til NBF.
For å sikre både NBFs og klubbens økonomi i en krevende situasjon, vil vi kreve inn startavgift hver
turnering, og betale ordinær serviceavgift. Dette gjør at NBF kan opprettholde drift, og klubben vil
kunne betale løpende utgifter som f.eks. husleie.
Spilleravgift kan vippses til enten Heidi eller Harald under spillinga. De som ikke vippser, blir fakturert
i ettertid.
Det vil føres oversikt over hvem som er med hver kveld, og faktureres direkte til medlemmet. Faktura
sendes ut av Heidi (på vegne av Larvik BK) hver 14. dag.
For medlemmer utenfor Larvik BK, faktureres klubben og klubben får ansvar for å kreve inn. Klubben
får da en oversikt over hvem som har vært med og hvor mange kvelder de har spilt. Dersom det er få
spillere fra andre Vestfold-klubber, vil Heidi fakturere direkte til medlemmene.
Alle som ønsker å delta MÅ registrere bruker/profil på BBO og melde inn sitt «nick» til Heidi eller
Harald. Vi ønsker disse så raskt som mulig, men senest dagen før du skal spille.
Du trenger ikke melde deg på turneringen på forhånd, men vi må ha oversikt over alle som ønsker å
være med én eller flere kvelder. Turneringene blir ikke åpne for «hvem som helst», men må være på
vår liste med godkjente brukernavn/profiler.
Opplæring BBO
Om noen trenger hjelp til å opprette profil på BBO, ta kontakt med en av oss. Vi kan også ta en liten
opplæring på BBO dersom det er behov for dette. All registrering og opplæring må tas senest
mandag 16. mars. Vi kan selvsagt hjelpe til på senere tidspunkt også dersom noen trenger det. Det vil
bli sendt ut brukerveiledninger, og vi vil også ha en test-turnering førstkommende søndag kl. 18:00
for at medlemmene skal bli litt kjent med BBO.
Kontakter
Heidi kan nås på mobil: 41 25 87 32 eller e-post: hber-pau@online.no
Harald kan nås på mobil: 95 28 11 67 eller e-post: harald.skjaran@gmail.com
Begge kan også nås på facebook/messenger.
Det vil bli opprettet en lukket facebook-gruppe med navn «Klubbkveld BBO Larvik BK». Denne siden
er kun for deltakere på BBO-turneringene våre.
BBO finner du på www.bridgebase.com

