
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 15. august 2006. 

Det ble arrangert styremøte tirsdag 15. august 2006 kl 17:00 på Åsatun. 

Følgende møtte: Erik Engum, Per Halvorsen, Steinar Kyrkjebø og Krista Tharaldsen. 
I tillegg møtte Torhild Rasmussen fra KRU og Finn Øvstedal som forretningsfører. 

1. Referent: Finn Øvstedal ble valgt til referent. 
   

2. Referat forrige styremøte: Ingen merknader. 
   

3. Lokaler / Torsdagsspillingen: Det er inngått avtale med Åsatun om spilling av BM 
Lag. Lokalet er leiet for 11 kvelder. Videre ble det påpekt at kontakt med BAK for 
eventuelt å få i gang spilling på Studentsenteret igjen måtte opprettes. Ansvarlig 
PH. 
   

4. Kortgivingsmaskin: Kretsens kortgivingsmaskin ble benyttet under 
Bridgefestivalen på Lillehammer. Tilbakemeldinger antydet at maskinen ikke 
hadde lang gjenværende levetid. Kretsen kunne risikere at denne måtte skiftes ut 
før planlagt, en utgift i 20-30 tusen kroners klassen. Andre løsninger kan være å 
benytte seg av maskinen plassert i Nordhordland, eventuelt leie av maskinen til 
Åsane BK. Videre ble det påpekt at kretsen skulle ha leie for maskinen av NBF. 
   

5. Forbundstinget: PH ga et kort referat. Etter den siste tids hendelser trodde han at 
det ville bli en del kontroverser, men tinget forløp uten sådanne. Det ville komme 
en mindre kontingentøkning fra NBF og frykt for eskalering av utmeldinger fra 
klubber/klubbspillere ble tatt opp. 
   

6. KRU: TR hadde vært i kontakt med Svein Markussen for innhenting av eventuell 
instruks for KRU. Slik instruks var ikke utarbeidet av NBF. KRU fikk i oppgave å 
utarbeide forslag til instruks for behandling av styret. Videre hadde hun prøvd å 
komme i kontakt med klubbene for å få opplyst om hvem som hadde ansvaret for 
rekrutteringen. Så langt hadde hun bare fått en tilbakemelding. PH vil sende ut 
purring om dette til klubbene. Videre ble det opplyst at NBF ville starte opp 
nybegynnerkurs på BBO til høsten. 
   

7. Turneringslederkurs: PH vil fastsette startdato for oppstart av kurset og samtidig 
utarbeide innbydelse til klubbene. Oppstart vil bli i september med avsluttende 
eksamen i november. Kurset vil bli arrangert som et brevkurs med 2-3 samlinger. 
   

8. Ideer mht rekruttering: Forslagene gikk mest på ulike former for annonsering i 
lokalpresse og på internett. KT fikk i oppgave å kontakte NBF for å se på 
mulighetene til å få ut linker på godt besøkte internettsider med opplysninger om 
bridge, info om kurs o.l.  

 



Bergen, 15. august 2006 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


