
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 29. mai 2007. 

Det ble arrangert styremøte tirsdag 29. mai 2007 kl 17:00 på Åsatun. 

Følgende møtte: Erik Engum, Lisbeth Glærum, Hilde Larsen og Oddmund Midtbø. 
I tillegg møtte Finn Øvstedal som forretningsfører. 

1. Referent: Finn Øvstedal ble valgt til referent. 
   

2. Referat forrige styremøte: Ingen merknader. 
   

3. Årsmøtet: Det ble referert til protokollen. Ingen hadde merknader. 
   

4. Konstituering av styre: Styret konstituerte seg og Erik Engum ble valgt som 
nestformann. Rekrutteringsutvalget består av Sølvi Remen, Stine Holmøy og 
Oddmund Midtbø (ref. pkt. 5). Turneringsutvalget består av Sven-Olai Høyland, 
Bjørn Olav Ekren og Per Halvorsen. Utvalgene konstituerer seg selv. 
   

5. Valg av representant til KRU: Oddmund Midtbø ble valgt. 
   

6. Torsdagsspillingen: EE og FØ har vært i kontakt med Åsatun for å leie lokalene til 
arrangering av BM Lag basert på samme oppsett som fjoråret. Begge har fått 
inntrykk av dette burde gå greit, men har ennå ikke lykkes å få endelig bekreftelse 
på dette. EE kontakter Åsatun for å få en endelig avklaring og om muligheter for å 
arrangere ytterligere turneringer på Åsatun vinter/vår 2008. 
   

7. KM Veteraner/KM Damer: LG hadde fått forespørsel fra TU om å gjøre et nytt 
forsøk på å arrangere KM Veteraner/KM Damer som ble avlyst i vår. Forespørsel 
ble positivt mottatt og styret går inn for å gjøre et nytt forsøk i midten av 
september. LG kontakter Midttun Camping for å avtale leie av lokaler. 
   

8. Seriemesterskapet: Kretsen er satt opp som arrangør av SM 2. divisjon halv pulje 
1. helg og 3. divisjon begge helger. For å forberede dette skulle LG kontakte Sven-
Olai Høyland for om mulig å arrangere dette på HIB, samt NBF for å undersøke 
om det var mulig å flytte 2. divisjon til samme helg som 3. divisjon. 
   

9. Sommerbridge 2007-08: LG ville gjerne gjøre et forsøk på å restarte kretsens 
sommerbridge arrangement. Åsatun var nevnt som et mulig lokale, men dette ble 
ikke ansett som ideelt. Hun hadde også hatt kontakt med Ole Kvamme som hadde 
tilgjengelige lokaler på Verftet. Det var enighet om å gjøre et forsøk allerede i år, 
men tid til annonsering av arrangementet var nødvendig. Oppstart i august vil bli 
forsøkt og LG kontakter aktuelle turneringsledere mm. for å få kartlagt om dette 
lot seg gjøre. Planen er å fortsette sommerbridgen i full skala til neste år. 
   

10. Innkjøp av Bridgemate: For å få Bridgemate på plass til BM Lag var det 
nødvendig at nødvendige forberedelser og avklaringer ble gjort så snart som 
mulig. I budsjettet for 2007 var dette planlagt som et fellesinnkjøp med Åsane BK. 



LG kontakter Åsane BK ved Terje Sæbø for avklaringer, avtaler og at 
innkjøpsprosessen kom i gang. 
   

11. Bridgelærerutdanning: Et utvalg var nedsatt av NBF der formålet er å komme frem 
til et opplegg for utdanning av autoriserte bridgelærere samt utarbeidelse av 
materiell til bridgekursene. SOH er den i kretsen som har deltatt på et seminar for 
bridgelærere som ble avholdt i vinter. LG påpekte at det var kretsenes ansvar å 
legge forholdene til rette for klubbene ifm. arrangering av kursene. NBF hadde 
planer vedrørende en rekrutteringskampanje til høsten. Rekrutteringskampanjen er 
et av punktene på årets kretsledermøte. Punktet følges opp på neste styremøte. 
   

12. Kretsledermøte: LG vil delta på kretsledermøtet som avholdes sammen med 
Nordisk mesterskap på Lillehammer 9-10. juni. 
   

13. Jubileum: Gamle Bergen bridgekrets kunne hatt 70-års jubileum i 2008 og det var 
komt forespørsel om å arrangere noe i den forbindelse. I forbindelse med fusjonen 
av kretsene i Hordaland i 1999 ble de gamle kretsene formelt sett oppløst. Man 
mente derfor at det ikke ville være riktig med en markering av dette 70-års 
jubileet. Markering av 10-års jubileet for NBF Hordaland krets var derimot høyt 
aktuelt. Reidar Johnsen hadde i den forbindelse sagt seg villig til å delta i dette 
arbeidet. Punktet vil bli fulgt opp på senere styremøter. 
   

14. Eventuelt. 
   

 

Bergen, 29. mai 2007 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


