
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 15. september 2005 

Det ble arrangert styremøte torsdag 15. september 2005 kl. 17:30 på Holbergstuen. 

Følgende møtte: Per Halvorsen og Steinar Kyrkjebø. Erik Engum, Tove Haugen, Reidar 
Johnsen og Ann-Mari Mirkovic hadde meldt forfall. Styret var ikke beslutningsdyktig, 
men pga noen hastesaker og tidligere uttalelser fra ikke tilstedeværende styremedlemmer 
ble noen vedtak fattet. 
I tillegg møtte og Finn Øvstedal som forretningsfører. 

1. Referent: Finn Øvstedal ble valgt til referent. 
   

2. Referat forrige styremøte: Ingen merknader. 
   

3. Terminliste: PH gjennomgikk utkast til terminliste. For torsdagsspillingen blir 
resten av høstturneringene arrangert som tidligere. Parturneringene for vinter/vår 
2006 er foreløpig ikke terminfestet, da man vil avvente og se hvordan 
oppslutningen på eliteturneringen blir og undersøke hvordan den generell 
interessen for parturneringer er, spesielt mht nye lokaler. 
   

4. Lokaler: Det var inngått avtale om leie av Fyllingsdalen Ungdomshus for resten av 
høstsesongen til kr 700 pr gang. Tiltak for å få på plass utstyr var ordnet. I tillegg 
vil 1. helg av seriemesterskapet 3-4. divisjon bli arrangert her. 
   

5. Startavgift: Torsdagsspillingen har i mange år vært avviklet i gratis spillelokaler. 
Siste sesong har misnøyen med lokalene vært så store at vi har måttet gå til det 
skritt å leie lokaler. Dette må nødvendigvis dekkes inn gjennom en liten økning av 
startavgiftene. Det ble besluttet å øke denne med kr 10 pr spiller pr spillekveld. 
   

6. Turneringsreglement: SK hadde gjort en del forberedelser nå da det nye 
turneringsreglementet var vedtatt av NBF. Arbeidet var i gang. 
   

7. Rekruttering: BB fra KRU var ikke tilstede. Punktet utsettes til seinere styremøte. 
   

8. Kvalifisering KM Lag: PH hadde vært i kontakt med RJ som hadde påtatt seg 
ansvaret for arrangering av turneringen for region øst. PH skulle kontakte KB for å 
få i gang en tilsvarende turnering for region nord. 
   

9. Seriemesterskapet: 1. helg av 2. divisjon og 2. helg av 2. og 4. divisjon vil etter all 
sannsynlighet bli arrangert på Høyskolen i Bergen (aka Ingeniørhøgskolen). 1. 
helg av 3-4. divisjon vil bli holdt i Fyllingsdalen Ungdomshus. 
   

10. Hederstegn/logo: AMM, som har ansvar for hederstegnet, var ikke tilstede. FF 
hadde vært i kontakt med RJ vedr tidligere konkurranse om logo for kretsen. 
Denne var blitt vunnet av Rune Frantzen. PH kontakter RF for å ta opp igjen 
tråden om en logo for kretsen. Ny logo kan også være nyttig ved utarbeidelse av 



hederstegn. 
   

11. Idédugnad: EE, som hadde ansvar for å sette i gang prosessen, var ikke tilstede. 
PH skulle kontakte EE når han kom tilbake fra ferie. Dette arbeidet hastet da 
arrangementet var planlagt holdt i oktober. 
   

12. Eventuelt: Ingen poster. 
   

 

 

Bergen, 15. september 2005 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


