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Sak 17 Ytterligere utsettelser av live-bridge – videre plan for oppfølging av driften i kretsen
I forrige styremøte 6.11.20 ble kvalikrunden for KM lag og KM mix utsatt til nyåret.
Regjeringens pålegg og anbefalinger er strammet til ytterligere etter dette og
Bridgeforbundet har fulgt opp. Spørsmålet er nå hvordan Vestfold bridgekrets skal planlegge
driften av kretsens aktiviteter i 2021.
Styret er enige om at det ikke er grunnlag for å starte opp livebridge i vinter og vil møtes i
igjen innen 31.3 for å ta stilling til mulighetene for å avvikle kretsens live-arrangementer
igjennom vår, sommer og høst.
RealBridge som ble lansert i høst, har vist seg som det klart mest attraktive alternativet for
avvikling av par- og lagturneringer på nett både for spillere og arrangører. Det er imidlertid
behov for å gjøre dette tilbudet bedre kjent både for klubblederne og medlemmene i
kretsen. Heidi kaller derfor klubblederne inn til et informasjonsmøte førstkommende
mandag 18. januar. Heidi får med seg Anders og Svein Erik i forberedelsene av møtet. En god
del klubber og kretser har startet å bruke RealBridge i sine arrangementer og har skaffet seg
erfaringer vi kan ha nytte av. Anders har samlet informasjon om hvordan RealBridge brukes i
andre kretser og både Larvik og Nøtterøy har startet å arrangere klubbkvelder på dette
nettstedet.
Når styret trer sammen for å vurdere videre drift i slutten av mars, har vi forhåpentlig bedre
grunnlag for å vurdere om i hvilken grad RealBridge kan brukes som en plattform for
avvikling av en eller flere av kretsens arrangementer i 2021 dersom det ikke er mulig å gå
tilbake til ordinær drift i rimelig tid.

