
Referat Styremøte i NBF Hordaland  

19/01 – 2011 

BBO 

 

 

Til Stede : OM. KGF, HF(delvis), LJ, DU, RJ (delvis),PH 
  Delvis indikerer fremmøte 1. dag.  Møtet ble avsluttet og fortsatt 26/1 

 

1. Divisjonspelinga :  

Rigging Fredag : OM, PH, HF 

Rydding Søndag : DU, KGF, OM 

 

2. Oppdatering av Turneringsreglement. 

OM. Refererte til kravet fra NBF om at ”regelmessig” deltagelse i organisert 

bridge fordrer medlemskap i NBF.  I BM-lag har vi hittil vært veldig liberale 

for å sikre størst mulig deltagelse. Dette er vi nørt til å endre og mindre 

justeringer i TR var nødvendige. Endringene gjennomgått  og enstemmig 

vedtatt. OM oppdaterer TR. 

3. KM-par, KM-lag og KM-festival 

Turneringsutvalget har levert begrunnede forslag til justering av disse 

turneringene. Hovedmotiv er : Reduserte startavgifter og øket oppslutning. 

a) KM-par. Spilles som 48-spills monrad Kvalifisering 1.dag. 16 par spiller finale 

2.dag. Carry over : 50% etter justering slik at en ”topp” begge dager blir like 

stor.  Forutsetning : Minimum 33 par 

b) KM-lag . Monrad kval. 1.dag. 4 lag til semifinaler og finaler 2.dag. Kretspoeng 

etter monrad kval, bonuspoeng etter sluttspill 2.dag. 

TU foreslo cupspillet løsrevet fra kvalifiseringsspillet etter flere modeller 

c) KM-festival foreslått turneringsprogram fra TU. Her var det imidlertid 

ønskelig med en meningsmåling for å være i tråd med spillernes ønsker. 

 

Vedtak : KM-par. TU’s forslag fikk tilslutning 

    KM-lag. Siden meningsmålingen som SOH administrerte også inneholdt  

spørsmål vedrørende KM-lag (ikke tilsiktet) følte styret at man måtte 

avvente endelig beslutning til resultatet av denne var klart.  

  KM-festival: Avventer meningsmåling. 

  Møtet ble besluttet gjenopptatt 26/1 

 Vedtak:  KM-lag spilles som 1-dags Monrad kvalifisering med sluttspill for 4  

beste lag etter cupsystemet påfølgende dag. Ingen Carry-over med vinneren 

av kvalifisering velger finalemotstander blant 3./4.lag. 

 Vedtak :  Etter meningsmåling  spilles KM-festival ultimo september 2011.  

Turneringen åpnes for medlemmer i nabokretsene (Haugaland, Sogn & 

Fjordane) 

Programmet overlates til TU, men innhold er : Mix, Veteran, Junior, Damer, 

Singel. Evt. Andre tilbud som sideturneringer for å ha tilbud til alle hver dag. 

Primært skal hovedturneringene spilles Lørdag/Søndag. 

 

 Styret diskuterte startavgifter og kom til enighet om en offensiv linje i håp om øket  

oppslutning. Dette publiseres i innbydelsene 

 


