
Hordaland Bridgekrets 

Referat fra styremøte 20. mai 2008. 

Det ble arrangert styremøte tirsdag 20. mai 2008 kl 19:00 på Aspendos. 

Følgende møtte: Tor Bakke, Kenneth Bendiksen, Lisbeth Glærum, Hilde Larsen. 
I tillegg møtte Finn Øvstedal som forretningsfører. 

1. Referent: Finn Øvstedal ble valgt til referent. 
   

2. Konstituering av styre: Styret konstituerte seg og Kenneth Bendiksen ble valgt 
som nestformann. Rekrutteringsutvalget består av Stine Holmøy, Oddmund 
Midtbø og Hilde Larsen. Turneringsutvalget består av Sven-Olai Høyland, Per 
Halvorsen og Leif Gunnar Kleppevik. Utvalgene konstituerer seg selv. 
   

3. Torsdagspillingen: Det har ikke lykkes å få en avklaring med Studentsenteret mht 
spilling der. Lisbeth Glærum tar kontakt med Studentsenteret for å få en avklaring 
av om dette er mulig, passende lokaler og lagring av utstyr. LG tar også kontakt 
med Åsatun for lokaler til arrangering av BM Lag. 
   

4. KM Veteraner/-Damer/-Mix: Det har vært svak deltakelse på disse turneringene de 
siste årene. Fjorårets turnering for Veteraner og Damer måtte avlyses pga få 
påmeldte. Årets Mix-turnering måtte avlyses av samme grunn. Det tas sikte på å 
arrangere disse turneringene til høsten. Dersom ikke kretsens spillere viser større 
interesse for å delta på turneringene, er det fare for at turneringene vil strykes av 
programmet. Spesielt gjelder dette KM Veteraner og ikke minst KM Damer. 
   

5. Seriemesterskapet: Kretsen skal i år arrangere 3. divisjon 1. helg og 4. divisjon 
begge helger. LG kontakter Sven-Olai Høyland for eventuelt å gjenta fjorårets 
suksesser på Høgskolen i Bergen. Kenneth Bendiksen (KB) og Hilde Larsen er 
utnevnt som styrets arrangementsansvarlige. 
   

6. SparTi i klubbene: NBF og styret ønsker å få flest mulig klubber til å ta i bruk 
SparTi. Styrets mål er å få 3 nye klubber til å ta i bruk dette verktøyet. For å lykkes 
med dette har styret utnevnt Tor Bakke som kontaktperson for å hjelpe klubbene i 
gang. 
   

7. Forbundstinget: NBFs forbundsting arrangeres 7-8. juni. Blant sakene er valg av 
ny president. Jan Åsen er foreslått som president av valgkomiteen. Dette har skapt 
strid. Det refereres i den forbindelse til Kristiansand BK sine hjemmesider. LG har 
kontaktet en del medlemmer/klubber for å lodde stemningen. Dette har ikke gitt et 
entydig svar. LG stiller på Forbundstinget. Kretsen kunne ha stilt med 1 til, men 
det har foreløpig ikke lykkes å få noen til å stille. Kretsens representant(er) 
fristilles mht valg av ny president. 
   

8. Kortgivningsmaskin: Under kretsens arrangement av KM Par var det nærmest 
kaotiske tilstander grunnet feil på spill. Styret ser seg dermed nødt til å gå til 
anskaffelse av ny kortgivningsmaskin. For å redusere risiko med feil på spill er en 

http://kristiansandbk.org/


kortgivningsmaskin som legger kortene på plass i hardplastmapper vurdert som det 
beste. Dette innebærer også anskaffelse av nye kort og hardplastmapper. KB har 
innhentet priser for dette. En ny maskin vil koste 30.000, minus 3.000 i innbytte 
for gammel maskin. Prisen for kort med hardplastmapper er 12.000 for (12x32) 
384 stk. Behovet for kort/mapper er i underkant av 2.000, hvilket innebærer en 
investering på 60.000. For å gjøre dette overkommelig for kretsen vil klubber bli 
kontaktet for å dele på denne utgiften. 
   

9. Bridgelærerutdanning: NBF arrangerer kurs med autorisasjon for bridgelærer på 
Lillehammer 24-25. august. Oppholdet dekkes av NBF. Klubbene dekker reisen, 
men her vil kretsen støtte klubbene og avsetter ca 40 % av rekrutteringsmidlene til 
dette. BAK vil stille med 6 personer på dette kurset. 
 
   

10. Sommerturnering: Det vil ikke bli arrangert sommerturnering i kretsens regi i 
2008. For neste år vil styret sette i gang planlegging på et tidlig tidspunkt for 
sommerturneringer i 2009. 
   

11. Eventuelt. 
   

Bergen, 20. mai 2008 

Referent, 
Finn Øvstedal 

 


