
 

 

Referat fra styremøte den 24 august 2015 - Vest Agder bridgekrets 

 

Til stede: Inger Johanne Larsen, Terje Skjelbred, Erik Jørgensen og Maria Ingebrigtsen (ref) 

 

1.  Terminliste 

 1-1: KM damer 

  KM damer arrangeres ikke. Damene i kretsen må selv ta initiativ dersom dette skal 

  arrangeres.   

 1-2: KM veteran 

  Søm bridgeklubb arrangerer  lørdag 24 april. 

 1-3: KM mix 

  Mandal bridgeklubb arrangerer lørdag 5 mars. 

 1-4: KM par 

  Kristiansand bridgeklubb arrangerer lørdag 9 april. 

 1-5: KM lag 

  Farsund arrangerer lørdag 24 oktober 

 1-6:  3 og 4 divisjon 

  Farsund teknisk arrangør helgen 14-15 november 

  Lyngdal teknisk arrangør helgen 30-31 januar.  

 1-7: 1 og 2 divisjon 

  Avholdes 6-8 november og 5-7 februar. 

 

Den enkelte arrangør er ansvarlig for å legge ut påmelding til turneringen på bridge.no snarest.  

 

2. Kretsting 

 kretsting arrangeres umiddelbart etter spilleslutt på KM par den 9 april.  



 

3. Premiering 

 Erik Jørgensen bestiller premier (10 stk) til de ulike KM arrangementer. Premiene er som 

 tidligere (plate). 

 

4. Nye saker 

 Nye saker som innkommer drøftes mellom styremedlemmene per e-post. Dersom det er 

 saker som må avgjøres hurtig skal arbeidsutvalget drøfte saken og ta en endelig avgjørelse 

 snarest. 

 Arbeidsutvalget består av: Inger Johanne Larsen, Helge Stornes og Roald Mæsel.  

 

5. Turneringslederkurs i Bergen 26-27 sept.  

 Kretsen innvilger  inntil 15.000 til dekning av kostnader.  

 Andel av kostnadene som dekkes må fordeles på antall påmeldte kursdeltakere fra kretsen. 

 Dekning av medlemmers kostnader forutsetter at den respektive klubb detter 50% av 

 medlemmets utgifter til reise og opphold.  

 For å få dekket kostnader fra kretsen forventes det at turneringsleder  stiller seg til 

 disposisjon under turneringer i kretsen 

 

6. Kurs i ruter for kretsens klubber 

 Markus Bruno arrangerer kurs. Kretsen dekker leie av lokaler samt kaffe/te til deltakerne. Det 

 anslås at kurset vil ha en varighet på 3-4 timer.  

 

7. På melding til 4 divisjon 

 De tekniske arrangørene er ansvarlig for at påmeldingen legges ut på bridge.no.  

 

8. Turnerings form i 4 divisjon 

 Inger Johanne har søkt forbundet om å arrangere monrad turnering. Søknaden er ikke 

 besvart og Inger Johanne må purre på forbundet vedrørende tilbakemelding.  

 

Sign IJL. 


