Referat
Styremøte i Vestfold bridgekrets
Tid: 1.7.2021
Sted: Larvik bridgeklubb
Involverte: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Svein Erik Kalliainen og
Ludvig Guldal (ref.).
Forfall: Anders Johansson og Kåre Heibø

Sak 29 Sommerbridgen/Vestfoldkveld
Det har vært fallende oppslutning om sommerbridgen/Vestfoldkveld, men det er fortsatt
mange nok som deltar til at vi følger planen som er besluttet med spilling hver mandag ut
august. Mange av de som nå deltar flittigst skal delta på bridgefestivalen. Styret beslutter
derfor å ikke arrangere sommerbridge/Vestfoldkveld mandag 2. august.
Det er behov for å sikre at vi har turneringsledelse all kvelder. Heidi spør Vegar Næss om han
er villig til å være fast reserve som turneringsleder resten av kveldene.
Sak 30 Kretsting, dato og sted
Årets kretsting avholdes mandag 20. september kl. 19. Heidi forespør Horten BK om de kan
stille lokaler til rådighet. Ludvig varsler klubblederne om dette og om frist for å fremme
forslag. Han varsler også valgkomiteen.
Sak 31 KM lag – sluttføring av kvalifisering og finaledato og sted
- Kvalifiseringen
Nordpulja er ferdigspilt, og der er i hvert fall de tre første lagene sikret finaleplass.
Sydpulja er ikke avgjort enda, og vi må derfor avvente med å gratulere finalistene.
Sandefjords 2. lag har uteblitt fra kampene mot Larvik BK 1 (Skjæran) og Larvik BK 2 (Syrrist)
og de to Larviks-lagene har ikke lykkes med å få berammet de gjenværende kampene.
Tirsdag 15. juni sendte styreleder e-post til alle kapteinene med oppsummering på KM lag,
og oversikt over gjenværende kamper. I samme e-post framgikk at lagene måtte ta kontakt
dersom de ikke fikk avviklet kampene innen fristen, 30. juni.
Sandefjord 2 har ikke gitt svar på dette og de to kampene er fortsatt ikke spilt.
Styret besluttet å gi Sandefjord 2 frist til fredag 9. juli 2021 kl. 16 med å gi styret
tilbakemelding om de ønsker å få avviklet disse to kampene. Det gis i så fall få frist til fredag
27. august 2021 med å spille begge kampene.
Dersom styret ikke hører noe fra laget innen gitt frist, vil Sandefjord 2 strykes fra KM lag
20/21.

- Finaledato
Styret har fått tilbakemeldinger om at den fastsatte finaledatoen siste helga i august ikke
passer så godt.
Vi har forsøkt å ta hensyn til de tilbakemeldingene vi fikk, sett på NBFs terminliste og landet
til slutt på søndag 19. september.
Finalen spilles i Horten BK, og vi må fortsatt ta høyde for at koronasituasjonen fortsatt er god
og tillater livespilling. Finalen spilles på RealBridge dersom det skulle komme restriksjoner
som ikke tillater planlagt gjennomføring.
Sak 32 Høstsesongen
Det kalles inn til et styremøte onsdag 25. august hvor forberedelser av høstsesongen og
forberedelser til kretstinget blir viktige saker.
Sak 33 Eventuelt
Heidi deltar på ekstraordinært bridgeting 10. september. Heidi og Ludvig deltar på de
påfølgende organisasjonsdagene 11. og 12. september. Hovedtema er rekruttering av
tidligere medlemmer og klubben på digitale plattformer. Heidi skriver til klubblederne og
anmoder om at klubbene sender deltagere på disse dagene.

