
Referat  

Styremøte i Vestfold bridgekrets  

Tid: 29. april 2021 

Sted: På Teams 

Involverte: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Anders Johansson og 

Ludvig Guldal (ref.). 

 

Sak 25 Vestfoldkveld sommeren 2021 

Deltakelsen på vestfoldkveldene har vært stabilt høy også i april. Styret besluttet å tilby det 

samme opplegget i perioden mai -august, til sammen 17 mandagskvelder. De åtte beste 

kveldene teller. Vi beholder nåværende modell med hensyn til deltakelse fra spillere fra 

andre fylker. 

Anders tar hovedansvaret for ledelsen av Vestfoldbridgen i sommer. 

Det har vært god utvikling i betalingsdisiplinen på Vestfoldkveldene Nå er det bare 

sporadiske tilfeller av spillere som glemmer å betale. 

 

Sak 26 Vestfoldkveld – premiering vår og sommer 

Vestfoldbridgen har gått omtrent i null økonomisk så langt. Det er ikke rom for store 

premier, men det er viktig å premiere som en oppmerksomhet til de som lykkes best.  

Handicap-premieringen har fått positive tilbakemeldinger. 

Styret beslutter en samlet premiering for hele sommer-bridgen. De to beste spillerne totalt 

premieres og de seks beste spillerne etter handikap-beregning premieres. 

 

Sak 27 KM par – evaluering. Forslag neste års KM par 

Det var bra forarbeid og god gjennomføring av årets KM par. Arrangementet som gikk på 

Realbridge, kostet lite å gjennomføre.  Det er derfor rom for å ikke kreve spilleavgiften til 

klubbene på kr 175,- pr spiller. Styret besluttet å ikke kreve dette beløpet fra klubbene i år. 

Bjørn sender klubblederne melding om dette. 

Tilsvarende er det også reduserte utgifter til arrangement av KM lag i år. Det er også 

reduserte utgifter på en rekke andre områder p.g.a korona-situasjonen. Overskuddet vil 

komme godt med når klubb- og fylkes-driften komme i normal gjenge igjen.  

 



Det ble dessverre ikke påmeldt nok par i klassene for veteran og damer til at disse kunne 

telles med som KM.  Det var sannsynligvis også for få deltagende par med totalt til å få med 

mer enn et par til finalen i NM for par.  

Styret har fått tilbakemeldinger om at noen av medlemmene som kunne ha vært interessert 

i å delta i KM veteran og KM damer synes det er for mange spill på en dag og også at 

turneringen med fordel kan arrangeres tidligere på året. 

Styret besluttet å vurdere en andre modeller for KM neste år: 

- For KM par er det et aktuelt forslag er å arrangere et åpent KM for par hvor de beste, 

f.eks 12 parene, kvalifiserer til en kvalifikasjonsturnering for NM par. Da vil alle som 

har deltatt  i kvalifiseringen telle med i grunnlaget for hvor mange Vestfold kan sende 

til NM-finalen 

- For KM damer, KM veteran og KM mix er det aktuelt å vurdere å gjennomføre med 

færre spill og litt tidligere på året? For eksempel sette 45 spill som maksimum og 

arrangere i løpet av januar og februar. 

Når det gjelder gjennomføring av KM som ennå ikke er gjennomført i år, besluttet styret å 

avvente utviklingen i korona-tiltakene. 

 

Sak 28 Eventuelt 

Det kalles inn til et styremøte mot slutten av mai hvor forberedelser av høsten bli viktigste 

sak 

 

 

 


