Referat
Styreseminar i Vestfold bridgekrets
Tid: 14.11.2021
Sted: Larvik bridgeklubb
Involverte: Heidi Berre Skjæran, Elisabeth Groseth, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Vegar Næss og
Ludvig Guldal (ref.).
Forfall: Anders Johansson

1. Årshjul for NBF Vestfold
Ludvig lager en årsplan for møter, kurs og turneringer i Vestfold bridgekrets for 2022
som legges på kretsens hjemmeside.
2. KM par – arrangementsplanlegging
Det arrangeres KM par/damer/veteran 27.3.22 med handikap-beregning. Kretsen
mobiliserer for å få med flest mulig deltakere. Vinnerparene i de tre klassene denne
dagen blir kåret som kretsmestere i hver sin klasse. Forutsetningen for å kunne kåre
kretsmestere er at det deltar minst fire par i klassen.
De tolv beste parene etter scratch-beregning kvalifiserer seg til ny turnering 24.4.22
som blir kvalifisering til NM par/damer/veteran.
Heidi og Elisabeth kontakter Tønsberg damebridge og Nøtterøy bridgeklubb for å
spørre om de kan tenke seg å stå som arrangør. Et forslag er å gjennomføre
turneringen 27.3.22 på Hotel Klubben med felles lunsj.
3. KM lag – forslag til ny modell. Sendes på høring til klubbene
Det har vært mange uregelmessigheter i avviklingen av KM lag 2021/22 så langt.
Kretsen vil unnlate å gjennomføre butler-beregning for turneringen som følge av
dette. Videre vil det ikke publisert resultater fra hver runde før alle kampene i runden
er ferdig spilt.
Gjennomføringen av runde tre skjer på Real-bridge som følge av at flere av lagene
ikke makter å gjennomføre det hos Horten BK som planlagt. Det vil ikke bli lagt opp
med felles kort siden kampene går til forskjellige tider.
Styret stiller krav om at resten av turneringen gjennomføres live med mindre det
oppstår sykdom som forhindrer det, for eksempel korona-smitte. Dersom lagene
ønsker utsettelse, må de søke Styret i Kretsen om dette. Heidi informerer klubbene
om dette opplegget.
4. TL-kurs
Kretsen ønsker å få gjennomført et turneringsleder-kurs med nivået som kreves for
autorisasjon i kretsarrangementer. Vegar tar fatt i dette.
5. Bridgelærerutdanning
Kretsen ønsker å få gjennomført bridgelærer-utdanning. Ludvig og Sveinung tar fatt i
dette.

6. Klubbledermøter
Styret er enig om å fortsette med ett årlig klubbledermøte. Det legges til juni i den
hensikt å være tidlig ute med å legge terminlista for påfølgende høst og- vår-sesong.
7. Klubbene; forholdet mellom klubbene og muligheter for samarbeid
Kretsen lager en kalender som viser hvordan klubbene i Vestfold berammer sine
klubbkvelder slik at de som ønsker å spille i andre klubber enn der de sogner til, kan
få oversikten. Det er viktig at klubbene samarbeider best mulig. Elisabeth forbereder
en egen sak om hvordan vi kan tilrettelegge for best mulig samarbeid mellom
klubbene til klubbledermøtet i juni.
8. Premieringsprofil kretsmesterskap
Bjørn viste fram glasskrusene fra Magnor glassverk som er kjøpt inn for premiering i
år. Styret bifaller bruken av disse i premieringen av kretsmesterskapene framover.
Styret legger opp til premiering etter handikap-beregning og at krusene som
hovedregel bare blir delt ut til kretsmesterne. For øvrig premieres den beste ¼-delen
av deltakerne med pengepremier og vi premierer også beste par med
medlemsnummer høyere enn 40 000.
I kvalifiseringen til NM-arrangementer som skjer etter scratch-beregning er premien
for dem som kvalifiserer seg at kretsen dekker startkontingenten i NM.
9. Rekrutteringskampanje – planlegge besøk i klubbene
Styret er enige om at det neppe har noen hensikt at kretsstyret gjennomfører besøk i
klubbene. Effektene som bridgeforbundet har sendt ut til klubbene til bruk i
kampanjen, fordeles ut til klubbene som kan bruke dem slik det er best ut fra lokale
forhold.
Heidi sender e-post til klubblederne med tilbud at styret kan komme på besøk om
ønskelig.
10. Turneringsutvalg
Det er behov for å etablere et utvalg som kan gjennomgå reglene for
gjennomføringen av kretsens turneringer. Et annet behov er å kartlegge hvor mange
turneringsleder kretsen har blant sine medlemmer både på klubb-, krets- og
forbundsnivå. Vegar tar fatt i dette og spør Harald Skjæran og Sigmund Bakke om de
kan bidra.
11. «Åpen post»
Både Heidi og Elisabeth vil delta i bridgeforbundets arbeidsgruppe som skal
forberede bridgens dag 3.9.2022. Dette arrangementet inngår i Frivillighetens år
2022 som er en satsing fra Regjeringen.
Elisabeth vil oppfordre Bridgeforbundet til å omarbeide hjemmesidene sine slik at de
blir mer tilgjengelige for medlemmene og andre interesserte. Hun vil fremme et
forslag om at det første som møter den som går inn på hjemmesiden er et slående
«Velkommen til bridgen!».

KM mix 20.11 har bare fem påmeldte par. Heidi gjør et siste forsøk på å få med flere.
Lykkes det ikke å få med minst åtte par avlyser vi.

