
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 14. mars 2006. 

Det ble arrangert styremøte tirsdag 14. mars 2006 kl 17:00 på Åsatun. 

Følgende møtte: Kenneth Bendiksen, Erik Engum, Per Halvorsen, Tove Haugen og 
Steinar Kyrkjebø. Reidar Johnsen hadde meldt forfall. 
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. Seriemesterskapet 2. div. 2005/06 - Evaluering: For 1. helgen var 
tilbakemeldingene negativ. Dette gikk på lite egnede lokaler, ingen spillstensiler, 
sen ankomst av meldebokser, dårlig oppfølging av tidsfrister. Butler og 
spillstensiler kom først 14 dager etter. Midlene i støtte fra Forbundet gjorde at 
mulighetene for lokaliteter var begrenset. Kritikken anses berettiget. For 2. helgen 
var tilbakemeldingene positive. Økonomisk gikk arrangementene i pluss. 
   

4. Seriemesterskapet 3-4. div. 2005/06 - Evaluering: For arrangementet i 
Fyllingsdalen Ungdomshus ble det også reist en del kritikk blant annet mht lokaler 
og spillstensiler. For 2. helgen var tilbakemeldingene positive. Økonomisk gikk 
arrangementene i pluss. 
   

5. Torsdagsspillingen (Sommerbridge): Det ble besluttet å gjøre et forsøk på å få i 
gang sommerbridgen. Av praktiske hensyn er foreløpig Fyllingsdalen 
Ungdomshus eneste alternativ. PH tar kontakt med FU (via Gunnar Stein) for en 
eventuell avtale. Et annet alternativ var Åsatun, men her var responsen var negativ. 
Hva som skjer med spilling for neste sesong overlates til det nye kretsstyret. 
   

6. Redigering Turneringsreglement: SK hadde begynt å jobbe med saken og lovet å 
ha dette klart til neste styremøte før kretstinget. 
   

7. Klubbkonferanse / Idédugnad: Styret i Åsane hadde diskutert saken. Å sette av en 
egen dag til dette synes unødvendig. Forslag om å legge det til kl 17:00 før en 
sommerbridgeturnering i Åsane. Ønskelig med innspill fra eventuelle deltakere om 
hva konferansen skulle omfatte. Tilstrekkelig påmelding fra klubbene en 
forutsetning. 
   

8. Logo / hederstegn: PH hadde fått rekonstruert logo fra Rune Frantzen. Denne ville 
bli sendt styrets medlemmer snarest. Hederstegn utarbeidet i "sølv" basert på logo 
ville bli utarbeidet til kretsens 10-års jubileum. Premie til RF for å ha vunnet 
konkurransen om ny logo ville bli utdelt under kretstinget. 
   

9. Regnskap 2005/Budsjettoppfølging: Regnskapet ble gjennomgått av FF. Resultatet 
viste solid pluss. Ingen kommentarer til det fremlagte forslag til regnskap for 2005. 
   



10. Forberedelser til kretsting: FF ansvarlig for utarbeidelse av innkalling til kretsting. 
PH lager til forslag til årsberetning som sendes styret for 
godkjennelse/kommentarer. PH kontakter valgkomité for oppfølging av komiteens 
arbeid. Forslag til budsjett for 2006-07 utarbeides av FF. 
   

11. Rekruttering: BB informerte om KRUs arbeid. Utvalget hadde vært i kontakt med 
klubber hvor målgruppen var yngre spillere. Svært få klubber hadde juniorer i 
medlemsmassen og interessen fra klubbene var heller laber. Det ble diskutert litt 
løst om hva som kunne bidra til å øke rekrutteringen, spesielt fra yngre spillere, 
uten at konkrete forslag ble fremmet. Søknaden fra Samnanger om støtte ble 
behandlet. Her hadde man fått til bridge som valgfag i skolen, noe som hadde 
medført bra oppslutning. Da tiltaket ikke kom inn under kretsens regler 
for rekrutteringsstøtte, men initiativet var spesielt positivt og det ble det besluttet å 
støtte arrangementet. 
   

12. Turneringslederkurs: Gunnar Stein har varslet sin avgang som turneringsleder. For 
å få arvtagere til funksjonen som turneringsleder vil man prøve å få arrangert et 
turneringslederkurs for personer som vil påta seg dette ansvaret. Potensielle 
kandidater vil bli invitert til kurset. Alle oppfordres til å melde sin interesse. PH 
kontakter Jacob Madsen og Kåre Høy Müller for eventuelt å lede kurset. Kurset 
kunne ikke påregne støtte fra NBF. 
   

13. Eventuelt: TH uttrykte kritikk for at KM Mix og finale kvalifisering KM Lag 
region øst ble arrangert på samme dag. Dette burde koordineres bedre i fremtiden. 
   

Bergen, 14. mars 2006 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


