
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 12. oktober 2006. 

Det ble arrangert styremøte torsdag 12. oktober 2006 kl 17:00 på Åsatun. 

Følgende møtte: Erik Engum, Per Halvorsen og Steinar Kyrkjebø. 
I tillegg møtte Bjørg Brynie fra KRU og Finn Øvstedal som forretningsfører. 

1. Referent: Finn Øvstedal ble valgt til referent. 
   

2. Referat forrige styremøte: Ingen merknader. 
   

3. Kortgivingsmaskin: Kortgivningsmaksinen er igjen sendt til reparasjon i Sverige. 
Denne gang som reklamasjon til forrige forsøk og dermed kostnadsfritt for kretsen. 
   

4. KRU instruks mm: KRU hadde fått i oppgave å utarbeide instruks for utvalget, da 
slik instruks ikke var utarbeidet av forbundet. Forslag til instruks var utarbeidet og 
sendt til PH. PH mente instruksen var mangelfull og ga retningslinjer for hva en 
slik instruks burde inneholde. KRU gjennomgår instruksen på nytt for å 
komme  med et nytt forslag. BB informerte om KRU-konferansen som skulle 
avholdes neste uke. Formålet med konferansen var å lufte ideer, knytte kontakter, 
rekruttere kursledere mm. Man satset på at dette skal bli en årlig foreteelse, med 
avholdelse i begynnelsen av september. Begynnelsen av september ble også ansett 
som et ideelt tidspunkt å starte opp nybegynnerkurs. 
   

5. Turneringslederkurs: Kurset var påbegynt med 6 deltakere, 3 fra Hordaland (Erik 
Engum, Steinar Kyrkjebø og Leif Fjellro) og 3 fra Sogn & Fjordane. Kurset 
arrangeres som et korrespondansekurs og avsluttes med eksamen i slutten av 
november. 
   

6. Klubbkonferanser: Styret har vært på besøk hos 3 klubber utenfor Bergen for å få 
tilbakemelding på styrets arbeid og hva det bør fokuseres på i fremtiden. På 
Frekhaug stilte PH og EE. Her ble det ytret bekymring om oppslutning rundt 
arrangementer og hva som kan gjøres for å snu trenden. I Øystese stilte PH og 
Tove Haugen. Her møtte full sal og representanter fra 6 klubber. Det var positiv 
respons på tiltaket og salen påpekte viktigheten av avholdelse av klubbkonferansen 
som ble avlyst i høst. Det ble foreslått at innbydelse ble sendt alle medlemmer og 
ikke bare representanter fra klubbene. På Midtun stilte PH og Torhild Rasmussen. 
3 klubber var representert og fokus her var rekrutering. 
 
På alle stedene ble det spurt hvilke planer klubbene hadde mht rekruttering. Svært 
få klubber hadde konkrete planer om å sette i gang arrangementer i så henseende. 
   

7. KM Lag kvalifisering: Punktet utgår til senere styremøte da Reidar Johnsen og 
Kenneth Bendiksen var forhindret fra å møte. 
   

8. Linker til bridge på internett: Krista Tharaldsen har undersøkt hva linker på godt 
besøkte sider på internett vil koste. Det ble fastslått at dette var utenfor kretsens 



økonomiske evner. PH undersøker alternative fremstøt. 
   

9. BM Lag: Økt deltakelse i B-puljen, 11 lag mot normalt 8, bidrar til inndekning av 
ca halve husleien. Kiosksalget bidrar også litt, men på langt nær så mye som i fjor. 
   

10. Seriemesterskapet: Foreløpig er det påmeldt 21 lag til seriemesterskapet for 4. 
divisjon. Etter styrets kjennskap jobbes det med å få samlet ytterligere 1 lag. 
   

11. Vaktordning Seriemesterskapet: SM blir arrangert på Ingeniørhøgskolen med 
Sven-Olai Høyland som primus motor. Han trenger hjelp fredags kveld for å rigge 
til lokalene og søndag for opprydding. Videre er det planlagt å leie inn en person 
som kan ta seg av butleren for 4. divisjon. Haugaland, som skal arrangere 3. 
divisjon begge helger, tar seg av butleren for 3. divisjon. 
   

12. Unntatt offentlighet. 
   

 

Bergen, 12. oktober 2006 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


