Referat fra klubbledermøtet, 11.9.2013
Fra styret møtte: Hans Petter Hansen, T. Lisland, M. Thunberg, R. Nordbø, B. Øien
Fra klubbene: Tor Marthinsen (Skien), Arvid Almli (KGB), Ivar Sandsmark (Kragerø), Arild
Årmot (Lunde), Jan Thunberg (Seljord), Inge Waldenstrøm (Kviteseid), Håvard Lio (Rauland)
1. Terminlista
Terminlista ble gjennomgått. Ruternålturneringen 8. mars settes inn. Turneringer hvor
kretsen er arrangør legges allerede nå inn i turneringsoversikten til NBF.
2. KM-lag
Kun 12 lag i fjor, må ikke bli færre dersom nåværende arrangementsmodell skal kunne
benyttes. Klubblederne arbeider for å få lag til å melde seg (innen 27.10.). Spillere fra to
naboklubber kan danne lag, men laget bærer navnet til kun én klubb.
3. Seriemesterskapets 4. divisjon
1. helg går 9, og 10. nov. i Bridgens Hus for Telemarkslagene. Vi må få med minst 6 lag for å
opprettholde egen pulje.
4. Juniorleiren
Se artikkel i håndboka. Alle oppfordres til å prøve å finne flere deltakere til neste års
juniorleir. Merk at man nå også kan delta på leiren helt uten forkunnskaper.
5. Noen som planlegger kurs?
I tillegg til helgekurset i Skien, er det planlagt kurs i Rauland og kanskje i Seljord. Notodden
BK har egen dag hver uke der nye kan komme å spille kort og lære litt bridge.
Klubbenes utgifter til kurs refunderes i stor grad fra kretsen!
6. Utdeling av håndboka.
Håndboka gir et betydelig overskudd til kretsen i form av annonseinntekter, og er derfor
viktig å beholde.
Innholdet ble noe diskutert, mye av stoffet finner man nå lett på nettet. For å gjøre boka
mer attraktiv ønsker vi at hver klubb bidrar med et innlegg (1/2 – 1 side) fra sin klubb.
Innholdet bestemmer man selv. Bør være kretsen i hende innen sesongavslutning, da det vel
er tvilsomt om det blir produsert noe i løpet av sommeren. Mottar vi nok stoff, tar vi bort en
del mer uaktuelt stoff.
7. Eventuelt
Trygve trapper betydelig ned som TL og Morten Thunberg opplyste at han heller ikke var
interessert i å ha for mange turneringer, og oppfordret derfor alle til å prøve å finne spillere
som kunne være interessert i å utdanne seg til turneringsledere. Dette er i dag lettvint,
ferdig kurs med oppgaver ligger på NBFs hjemmeside under «Organisasjon» TL-kurs.
Klubblederne ble oppfordret til å oppdatere medlemmenes epostadresser. Her er det mange
feil!

