Referat
Styremøte i Vestfold bridgekrets
Tid: 28.oktober 2020
Sted: Larvik BK
Tilstede: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Kåre Heibø (vara) og Ludvig
Guldal (ref.).
Forfall: Anders Johansson

Sak 9 Oppfølging av forrige referat/siden sist
Referat fra styremøte 16.9 er godkjent. Oppfølgingssakene fra dette referatet erlagt inn i
agendaen til dagens møte

Sak 10 Kretsarrangementer høsten 2020 og klubbstatus
•

Kretsarrangementer
3. og 4. divisjon

Forbundet har besluttet å utsette 1. og 2. divisjon på grunn av korona. I møte med
kretslederne 28. oktober framgikk at Forbundet vil stille kretsene fritt i avgjørelsen om å
arrangere de planlagte spillingene i 3. og 4. divisjon.
Styret vedtok enstemmig å utsette avviklingen av 3. og 4. divisjon til 2021. I avgjørelsen
legger styret vekt på at den labile smittesituasjonen i fylket og i landet pr. i dag. Noen
klubber og en del spillere har signalisert at de ikke ønsker å delta i seriespillet med det
smittepresset som er nå. Videre ser styret helst at spilling i alle fire divisjoner skjer mest
mulig samlet for å ivareta de sportslige hensynene knyttet til forutsigbarhet for opp- og
nedrykk mellom divisjonene.
Styret vil følge situasjonen og ta saken opp til ny vurdering når det ligger til rette for det.
Heidi orienterer klubblederne om beslutningen.
•

KM mix 21. november opprettholdes inntil videre

-

Klubbstatus
Alle klubbene unntatt Dameklubben og Lågen har startet opp igjen i høst. Julecupen i
Lågen er avlyst. Sandefjord har faretruende lav oppslutning på klubbkveldene.

Sak 11 Kvalikrunder KM lag – nord-puljen
Kvaliken for KM lag i nord-puljen arrangeres av Horten BK. Det trengs syv kvelder for å
avvikle kvaliken. Klubben har bedt styret vurdere om de to siste kveldene kan skyves til
januar for å unngå spilling tett opptil jul. Styret beslutter at de to siste rundene kan spilles
11. og 25. januar. Heidi gir beskjed til Horten BK.

Sak 12 Opplæring 20/21 – oppfølging fra forrige styremøte
•

•

Turneringslederkurs pluss autorisering
Forbundet har etablert en kurspakke for turneringsledelse på klubbnivå som tilbys
klubbene denne høsten. Kurset går over 10 uker med undervisning på nett hver
onsdag kveld og en avsluttende eksamen. Kurset starter 11. november og sendes ut
til kretsene med det første. Kurset koster 490 kroner.
Heidi sender ut invitasjonen til klubblederne med oppfordring om å rekruttere til
kurset for klubbenes egen regning. Styret ønsker å følge opp dette kurset med et
kurstilbud for turneringsledere på kretsnivå.
Bridgelærerutdanning
Styret ønsker å jobbe med å få arrangert bridgelærerutdanning over en helg i denne
styreperioden. Ludvig sjekker ut hva slags tilbud Forbundet kan gi for å gjennomføre
et slikt kurs i Vestfold og følger opp.

Sak 13 Oppfølging av seminar med Kurt Ove Thomassen og framtidig juniorarbeid
Kurt Ove Thomassen og Helgeland juniorbridge har gjort en formidabel jobb, men styret er
usikker på hvor stor overføringsverdien til Vestfold er. Styret ser behov for å «sondere
terrenget» og gikk inn for å starte opp en prosjektgruppe på minimum 8-10 deltakere for å
utarbeide et grunnlag vi kan jobbe videre med i Vestfold. Heidi sender ut forespørsel om å
delta i en prosjektgruppe til alle medlemmene i kretsen.

Sak 14 Retningslinjer
Det er behov for å lage retningslinjer for kretsens tildeling av midler til utøvere og arrangører
som søker oss om midler til sine aktiviteter. Retningslinjene skal vise kretsens holdning og gi
forutsigbarhet og likebehandling for dem som søker oss om pengestøtte. Basert på styrets
praksis siden 2009 som er referert under eventuelt i styremøte 16.9.2020, vil Bjørn
formulere retningslinjer og legge dem ut på kretsens hjemmeside. Essensen er at Kretsen
prioriterer å gi pengestøtte til aktiviteter som fremmer juniorbridgen og
rekrutteringsarbeidet.

Sak 15 Eventuelt
Neste møte blir onsdag 2. desember kl. 19.

Sveinung ordner med tilgang til lokalene i Horten bridgeklubb

