
Referat  

Styremøte i Vestfold bridgekrets  

Tid: 25. mars 2021 

Sted: På Teams 

Til stede: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Anders Johansson, Svein 

Erik Kalliainen og Ludvig Guldal (ref.). 

 

Sak 20 KM lag 

Det ligger ikke an til at det blir mulig å arrangere livebridge før sommeren. Inntil det kan 

åpnes for livebridge blir alle arrangementer online. KM lag ble startet opp live i høst og 

spørsmålet er om det er mulig å fullføre KM lag online.  

Det er mulig å fullføre KM lag på RealBridge, men Styret mener det kan bli problematisk å 

finne tidspunkt for avvikling. Pr. i dag har kretsen og klubbene i kretsen, spillekvelder 

mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og dermed må KM lag legges til en helg. Med vår og 

sommer i sikte, langhelger og mange turneringstilbud, ser vi det vanskelig å «legge beslag» 

på en hel helg for å spille KM lag. 

Styret vedtar derfor at KM lag dessverre avlyses. 

Kretsen vil avregne innbetalt startkontingent for KM lag 20/21 når vi er i gang med sesongen 

21/22. 

 
Sak 21 KM par, veteran og dame 
Styret beslutter at årets KM par, damer og veteran på grunn av koronarestriksjonene spilles 

på RealBridge på den terminfestede dagen søndag 25. april.  

Heidi sender innbydelse og informasjon om påmelding sendes klubblederne og legges på 

kretsens hjemmeside. Hun tar også jobben som turneringsleder. 

For å kunne kåre en kretsmester også i dameklassen og veteranklassen, må vi minst 4 

deltagende par i hver av de to klassene. De som deltar som damepar og veteranpar er også 

en del av KM par. 

Vinneren av KM par får dekket startkontingent i NM par. Det gjelder også nr. 2 dersom  

deltakelsen blir så stor at kretsen får ekstra plass i finalen. 

For øvrig premieres ¼ + beste HCP utenfor ordinær premieliste. 

 
Sak 22 Oppsummering vestfoldkvelden 
Denne turneringen har hatt jevnt høy oppslutning fra start og Styret ønsker derfor å i å 
videreføre turneringen på mandagskveldene ut over våren. De som skal delta på disse 



kveldene må som minimum ha B-medlemskap i en av Vestfold-klubbene. Dette presiseres 
overfor klubblederne og før oppstart av kommende kvelder. 
 
Sak 23 Eventuelt 
Bridgeforbundet anbefaler alle klubbene å gjennomføre årsmøter før sommeren. Siden 
dette må skje digitalt kan kretsen bistå med veiledning før og eventuelt under 
gjennomføring. Som minimum må alle klubber som ønsker å gjøre seg nytte av 
momskompensasjonen ha levert regnskap godkjent av årsmøtet før sommeren.  
 
 
 
 


