
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 13. mai 2006. 

Det ble arrangert styremøte lørdag 13. mai 2006 kl 10:30 i Årstadveien 27. 

Følgende møtte: Erik Engum, Per Halvorsen, Reidar Johnsen og Steinar Kyrkjebø. 
I tillegg møtte Finn Øvstedal som forretningsfører. 

1. Referent: Finn Øvstedal ble valgt til referent. 
   

2. Referat forrige styremøte: Ingen merknader. 
   

3. Torsdagsspillingen (Sommerbridge): PH har vært i kontakt med Fyllingsdalen 
Ungdomshus. Lokalene var ikke ledig før i midten av juni. Grunnet oppussing av 
lokalene kan sommerbridgen kun arrangeres ca 5 kvelder. I denne perioden vil 
spillingen bli forsøkt gjenopptatt. For å lykkes er tilstrekkelig deltakelse 
nødvendig. 
   

4. Redigering Turneringsreglement: PH har redigert kretsens turneringsreglement. 
Dette er utarbeidet med bakgrunn i NBFs turneringsreglement hvor kun avvik fra 
dette er medtatt. Turneringsreglementet er lagt ut på nett. 
   

5. Klubbkonferanse/Idédugnad: På grunn av ferietid og for at tiltaket ikke skal bli 
glemt før klubbene starter på ny sesong vil dette bli avholdt i midten av august før 
en sommerbridgeturnering i Åsane (17:00) 
   

6. Logo/hederstegn: PH har bestilt hederstegn i børstet sølv. Minste antall som var 
mulig å bestille var 50 stk. Pris ca 1.000 + mva. Hederstegnet vil trykket med 
kretsens nye logo. 
   

7. Dokumenter til årsmøtet: Ingen hadde noe å bemerke. 
   

8. Forbundstinget - dokumenter- innstillinger: Forslag fra Samnanger BK vedr å 
pålegge kretsens representanter til forbundstinget om å stemme mot forslaget fra 
NBF Østerdal og NBF Oslo, om at spillere som spiller regelmessig i klubber må 
være medlem av klubben, ble diskutert. Samnangers oppfatning ble delt av styret. 
Faren for at klubber kunne melde seg ut/ble for få medlemmer til å kunne fortsette 
ble sett på som overhengende. 3 av kretsens klubber har meldt seg ut i løpet av 
2005 hvorav en på bakgrunn av medlemskontingent til NBF. 
   

9. Søknader om tilskudd: Kirsten Rita Arnesens søknad om refusjon av utlegg ifm 
kjøp BK2000/disposisjonsrett til kretsen ble behandlet og innvilget med kr 2.000. 
PHs søknad om å få dekket utgifter til forbundsautorisert turneringsleder ble 
innvilget med kr 1.600 (se pkt 10). 
   

10. Turneringslederkurs: Oppstart av turneringslederkurset er beregnet til første 
halvdel av september med eksamen siste halvdel av november. Kurset vil bli ledet 
av PH. Innbydelse er sendt til klubbene. Kurset arrangeres som et brevkurs med 2-



3 samlinger. Hensikten er å få utdannet turneringsledere til å lede turneringer i regi 
av klubb og krets. Dersom ledige plasser, vil også andre få anledning til å delta. 
Kostnader til kurset, kr 800 (CD, relevant stoff og kursavgift) må dekkes av 
deltakere eller klubber. Deltakere som leder turneringer i kretsregi vil få dekket 
utgiftene av kretsen. 
   

 

Bergen, 13. mai 2006 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


