Referat
Styremøte i Vestfold bridgekrets
Tid: 21.2.2022
Sted: Teams
Involverte: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Elisabeth Groseth, Vegar Næss og
Ludvig Guldal (ref.).
Forfall: Anders Johansson

1) Endring dato KM par elite. Opprinnelig dato 24. april. Denne helga har NBF satt av til 1.-2.
divisjon
Vi omberammer turneringen til søndag 8. mai, kl. 10 og legger opp til 66 spill. Spillkontingent
blir kr. 500,- pr. par.
2) KM par - oppfølging/planlegging
Klubbene i Tønsberg og Nøtterøy samarbeider som arrangør og turneringen bli holdt i
Borgheim vg. skole søndag 27. mars, kl. 10-18. Arrangøren får 3000 kr til dekning av
kostnader fra kretsen og har ansvaret for legging av kort, servering og turneringsledelse.
Spillkontingent blir kr. 400,- pr. par.
Antall spill blir avgrenset til 42-45. Vegar legger ut påmelding på bridge.no.
Heidi sender ut informasjon til alle medlemmene i nyhetsbrev.
3) Bridgelærerutdanning 12.-13. mars
Etter en ringerunde til klubblederne fikk vi navn på fem medlemmer som kunne tenke seg å
delta på opplæring for bridgelærere. Primært ønsker vi opplæring i å bruke metodikken bak
innføring i lynbridge/minibridge. Dette ble meldt inn til Marianne Harding i Bridgeforbundet
som har fått i stand et opplegg helga 12-13. mars i lokalene til Larvik bridgeklubb. Dette
opplegget tilbys alle interesserte i landet, og Bridgeforbundet støtter både utgifter til reise,
opphold og lærerkrefter.
Heidi sender invitasjon til alle medlemmene i fylket i kommende nyhetsbrev.
4) Turneringslederkurs - oppfølging fra forrige styremøte
Turneringsutvalget har ennå ikke hatt noe møte, men Vegar ønsker å tilby et kurs i kjøring av
Ruter til høsten.
Han oppfordres til å samle turneringsutvalget slik at de kan utarbeide forslag til endringer i
reglene for representasjon i kretsturneringer. Styret ønsker blant annet at turneringsutvalget
undersøker om det er dekning i vedtektene for å kreve at de som representerer klubbene i
kretsarrangementer må ha vært medlem på påmeldingstidspunktet.
Det er også behov for å kartlegge behov for kurs i turneringsledelse.
5) Gjennomgang tilbakemeldinger KM lag
Det har kommet inn noen innspill fra enkeltmedlemmer og klubber som ble gjennomgått og
diskutert. Det er liten interesse for å opprettholde den modellen for gjennomføring av KM

lag som har vært fulgt de siste årene. Tilbakemeldingene på de to alternativene som har vært
ute til høring spriker.
Styret diskuterte et opplegg som her vært gjennomført med hell i Nord-Trøndelag. Der har
KM lag vært gjennomført over en helg med åpen turnering for alle påmeldte lag på lørdagen.
Denne turneringen har fungert som kvalifisering for A- og B-gruppe på søndagen hvor KMtittelen har gått til vinneren av A-gruppen. Premiering til de beste både i A- og B-gruppen.
Styret jobber videre med høringsnotatene, innspillene som har kommet og den varianten
NBF Nord-Trøndelag har, og legger fram endelig forslag til behandling på kretstinget.
6) Kretstingforberedelser, inkl. budsjett og regnskap
Valgkomiteen har startet arbeidet.
Styret sjekker valgperioden for de sittende styremedlemmene da det ikke virker riktig at kun
to er på valg i år.
Ludvig kaller inn til Kretstinget og skriver utkast til årsberetning.
Bjørn hadde utarbeidet et regnskap som viser et overskudd på kr. 40 533 i 2021. Dette
overskuddet skyldes først og fremst at utgiftene til det avlyste seriemesterskapet for
2020/21 påløp i 2020 mens inntektene kom i 2021. Ser vi resultatene for 2020 og 2021 under
ett ble det et overskudd på ca. kr. 20 000 begge årene.
Bjørn vil utarbeide forslag til budsjett. Det skal budsjetteres med en tilskuddspott for klubber
som ønsker støtte til aktiviteter under bridgens dag 3. september. Ellers vil Bjørn legge inn
erfaringstall fra tidligere år i budsjettet.
7) Forberedelser Bridgetinget (v/Heidi)
Heidi og Elisabeth utpekes av Styret til å representere Vestfold bridgekrets på Bridgetinget i
juni. Der vil de foreslå at fristen for å sende inn forslag til Bridgetinget må tilpasses klubbenes
kalender for avvikling av årsmøter. Fristen for å sende inn forslag til årets Bridgeting var i
februar, og det er før de fleste klubbene har hatt egne årsmøter.
8) Situasjonen i klubbene - oppdatering (v/Heidi)
- Petur Ludviksson har overtatt som leder i Tønsberg bridgeklubb etter Jan Brunsell
- Lågen BK har fått faste spillelokaler i Svarstad. De har fått tilsig av medlemmer fra
Hvittingfoss BK og jevnt høyere deltakelse på klubbkveldene.
- Heidi og Elisabeth ber om å få delta på årsmøtet i Sandefjord for å dele ut medaljer fra 4.
divisjon 2021/2022.
9) Åpen post
- Bjørn fortsetter å legge referater fra styremøtene på kretsens hjemmesider fortløpende
- Bjørn lager en sak om resultatene fra 3. og 4. divisjon på hjemmesidene
- Bjørn bestiller premier til kretsturneringene
- Heidi lager en ny Facebook-side for kretsens medlemmer som legger bedre til rette for
aktivitet fra medlemmene

