
Referat  

Styremøte i Vestfold bridgekrets  

Tid: 3.1.2022 

Sted: Teams 

Involverte: Heidi Berre Skjæran, Sveinung Rydland, Bjørn Helgeby, Elisabeth Groseth, Vegar Næss og 

Ludvig Guldal (ref.). 

Forfall: Anders Johansson 

 

Sak 1. Felles klubbkvelder på RealBridge i regi av kretsen? 
Lågen, Larvik og Nøtterøy arrangerer klubbkvelder med inntil fem bord i januar. Sandefjord ønsker å 
ha klubbkvelder, men må avklare om utleier tillater dette. Holmestrand, Horten og Tønsberg 
damebridge avventer lettelser i smittvernsrestriksjoner før de tar stilling til å starte med klubbkvelder 
igjen. 
Kretsen ved Heidi spør klubbene om det er interesse for å tilby RealBridge-simultan som supplement 
til klubbkveldene på tirsdager og torsdager i første omgang torsdag 6.1, tirsdag 11.1 og torsdag 13.1. 
Minimumsdeltagelse for å arrangere dette er fire bord. Det legges ikke opp til premiering. 
 
Sak 2. Årsplan – spikre flere datoer og arrangementer 
Vi setter opp styremøter 21.2, 6.4 og 13.6.  
Frist for å sende forslag til kretstinget blir 4.4. 
Vi legger inn datoer for divisjonsspill, Brigdefestivalen og NM for damer, veteran og par i årsplanen 
også. 
Sveinung vil utarbeide et forslag til bridgelærerkurs til styremøtet 21.2. 
Det er ikke laget noe opplegg for turneringslederkurs ennå, men Vegar får med seg Harald Skjæran 
og Sigmund Bakke på dette arbeidet. Saken følges opp i styremøtet 21.2. 
Beramming av KM lag, KM mix og styremøter for høsten avventes til etter klubbledermøtet 13.6. 
 
Sak 3. KM par 2022 
Tønsberg BK har sagt seg villig til å arrangere KM par/damer/veteran 27. mars. Heidi legger inn 
påmelding på bridge.no og koordinerer med Tønsberg BK.  
 
Sak 4. KM lag – gjennomgang av høringsnotat som sendes klubbene 
Forslaget til skriv ble gjennomgått og vedtatt sendt ut til klubblederne med en endring i 
innledningen. Kretsstyret ønsker frihet til å utøve skjønn ved avgjørelse om det er tilstrekkelig 
deltakelse for en B-pulje i alternativ 1. 
 
 

Vedlegg: Oppdatert årsplan 

 

 

  

 


