ÅRSBERETNING VEST AGDER BRIDGEKRETS 2011

Styret har bestått av
Leder :

Karl Olav Hansen

Nestleder:

Terje Skjelbred

Forretningsfører:

Helge Stornes

KRU – kontakt:

Rune væting

Styremedlem:

Arvid Lillejord

Styremedlem:

Inger Johanne Larsen

Styremedlem:

Erik Jørgensen

Det har vært avholdt 3 styremøte etter forrige valg. For øvrig har det vært saksbehandling på mail og telefon
hvor dette har vært praktisk.
Ved årskiftet var antall medlemmer 352. Vi har en stabil medlemsmasse. Ruter 7 lagde en dyktig kinoreklame
som gikk på Kristiansand kino i ca. 3 måneder i høst. En viktig del av det som er kretsen målsetting i å bidra med
å lette arbeidet til klubbene i rekrutteringssammenheng er promotering av bridgen slik at vår hobby blir
synliggjort. Vi sliter med å få inn gode artikler fra våres ulike arrangementer i aviser, men vil rette en stor takk
til de aviser som tar inn resultater o.l fra våres klubbkvelder.
Kretsstyrets målsetting om å styrke egenkapital ble oppnådd i forhold med budsjett på ca. kr. 33.000,Vi er en krets med mange «ildsjeler» og viktigheten av at disse blir godt ivaretatt og tilføres
organisasjonskompetanse er stor. Markus Bruno var blant de 5 nominerte til «årets ildsjel» av NBF. Snorre
Aalberg sine bidrag gjennom Kristiansand BK sin hjemmeside skaper et engasjert bridgemiljø. En stor takk til
Hildeborg og Per for innsatsen med legging av kort, og at vi kan benytte deres bolig til å oppbevare kretsens
utstyr.
Vi var en rimelig stor delagasjon til Organisasjonsfagene med 7 representanter. Ruter benyttes i alle klubber
med unntak av Lyngdal og Mandal. Organisasjonskompetanse til alle ledd er en prioritert målsetting for
kretsen. Store endringer i løpet av året er omleggingen av nye medlemskapsformer som ble gjort gjeldende for
2013. Hvert enkelt medlem er gjennom bridge.no tildelt en innlogging (medlemskapsnummer + passord)
muligheten for oppdatering av medlemskapsopplysninger.
Deltakelsen i kretsen arrangementer er stabil og rimelig stor i forhold til medlemstallet. I 4. divisjon var det 16
lag som deltok. Vår litt spesielle form for avvikling med et monradsystem ser ut til å falle i smak også for de mer
urutinerte spillerne. Samtlige spillere får med seg litt FP i løpet av de 18 kampene som avvikles. Vi klarer å
opprettholde alle KM. KM damer og KM veteran med henholdsvis 10 og 11 par. Andre KM med deltakelse over
20 par (12 lag i KM-lag)

Finalekonseptet i KM lag med direktesending på BBO tiltrekker seg et stort tilskuertall og er en god profilering
av bridgen i Vest Agder Bridgekrets.
Kretsstyret føler at en har rimelig god dialog med samtlige klubber og at klubbaktiviteter er stabile, Lyngdal BK
sliter noe med deltakelse på klubbkveldene. Opplæringen i Ruter og det nye administrasjonsverktøyet
bridge.no er enda ikke helt gjennomført, men svært styrket.

KM-par (23 par) ble vunnet av Tom Høiland og Geir Brekka
KM-damer ble vunnet av Nina Kaspersen – Vibeke Hansen
KM-mix ble vunnet av Nora Hansen – Øystein Jensen
KM-veteran ble vunnet av Finn Nilsen og Erik Jørgensen.
KM lag ble vunnet av Ronny Kolnes, Martin Reinertsen, Alf Henning Nilsen og Karl Olav Hansen
Vest Agder 1 rykket ned til 2. divisjon
Vest Agder 2 og 3 beholdt sin plass i 2 divisjon

I 3 divisjon rykket Vest Agder 4 og 6 ned mens Vest Agder 5 beholdt sin plass
I 4 divisjon rykket Mandal v/Jørgensen og Mandal v/Nilsen opp til 3.divisjon
Kristiansand BK med Hansen - Jensen - Svindahl - Brekka - Ravnaas - Fuglestad tok en flott sølvmedalje
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