
Referat  

Styremøte i Vestfold bridgekrets  

Tid: 25.8.2021 

Sted: Teams 

Involverte: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Svein Erik Kalliainen og Ludvig 

Guldal (ref.). 

Forfall: Anders Johansson og Kåre Heibø 

 

Sak 35 Årsmøteforberedelser 

Vi kaller inn til Kretstinget mandag 20.9 kl. 19 i Larvik bridgeklubbs lokaler. Kretslederne og 

valgkomiteen ble varslet om datoen i e-post sendt 12. juli. 

Regnskapet for 2020 er klart. Rekrutteringspotten avsatt for 2020 er ikke brukt og videreføres for 

2021/22 med forslag til en endring. Rekrutteringsmidlene skal brukes til rekruttering generelt og ikke 

til rekruttering av juniorspillere spesielt. 

Bjørn lager forslag til budsjett for 2021 

Ludvig skriver årsmelding for 2020 og sender den ut til medlemmene senest ett døgn før Kretstinget 

sammen med eventuelle innkomne forslag fra klubbene.  

 

Sak 36 Terminliste 21/22 og høsten 2021 

KM lag 2021 blir fullført i september. KM for damer og veteraner fikk ikke tilstrekkelig påmelding og 

blir derfor ikke arrangert i år.  

Det berammes første helg av seriespillet i 3 divisjon i Larvik og 4. divisjon i Horten den 6 og 7. 

november. 

KM Mix arrangeres i Larvik BK lørdag 20. november. 

Vi starter KM lag 2021/22 den 4. oktober. Heidi legger ut påmelding. 

Styrets forslag til terminliste 21/22 legges fram for behandling på klubbledermøtet. 

 

Sak 37 Vestfoldkvelden 

Vi har hatt dalende oppslutning om Vestfoldkveldene gjennom våren og sommeren. Vi gjennomfører 

som tidligere vedtatt, men ønsker ikke å videreføre tilbudet etter dette. Siste spillekveld blir 31. 

august. Bjørn legger ut resultater og premiering på hjemmesidene. 

 

 



 

Sak 38 Klubbledermøte 

Vi kaller inn til klubbledermøte rett etter Kretstinget. Aktuelle saker: 

- Status og tiltak for å få i gang klubbaktivitetene igjen etter hvert som vi kommer tilbake i en normal 

situasjon etter pandemien.  

- Terminliste 2021/2022.  

Skal vi fortsette med inndeling i nord- og sydpulje i KM lag? 

Oppstart av KM lag 21/22 forslås 4. oktober.  

Hvordan skal vi legge opp KM for damer, veteran og par i 2022?  

Styret vil foreslå å gjennomføre KM par med kvalifisering 20. mars og finale 24. april. Videre legger vi 

opp til å arrangere Kretstinget 2022 mandag 25. april.  

- Rekruttering 

- Opplæringstiltak for bridgelærere og turneringsledere 

- Eventuelle nye Realbridge-tilbud i kretsens regi  

- Eventuelle saker som klubblederne melder inn 

 

Sak 39 KM lag 20/21 - status, finale 

Det er nå klart at vi får tre finalister i KM lag 2020/2021 fra hver av puljene i nord og sør. Bjørn sørger 

for innkjøp av premier for både KM lag og KM par. Heidi sørger for at premiene blir delt ut etter at 

spillingen er avsluttet.  

 

Sak 40 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 

 

  

 


