Referat fra klubbledermøtet, Årnes Kafeteria, 14.09.2011
Til stede: Bjørn Sture Valen (BSV) kretsen, Trygve Lisland (TL)kretsen og Skien BK, Reidar Nordbø (RN)
kretsen, Oddbjørn Forseth (OF) kretsen og Rauland BK, Hans Petter Hansen (HPH) kretsen, Øistein
Tronrud (ØT) Brevik, Tarald Øigarden (TØ) Duestien, Arvid Almli (AA) KGB, Vicky Chediak (VC)
Kragerø, Arild Årmot (AÅ) Lunde, Hans Verpe (HV) Midt-Telemark, Per Johan Schau (PJS) Notodden,
Jan Thunberg (JT) Seljord.
Det er skuffende at Kviteseid BK og Drangedal BK ikke fant det verd/interessant å sende representant
til møtet.
Kretsleder har ordet:
BSV ønsket velkommen og informerte om:
-Kretshåndboka, som via møtet blir utdelt gratis til alle kretsens medlemmer
-Henvendelse fra ”Utvalg for medlemskontakt” angående rekrutteringsframstøt mot Folkehøyskoler i
landet med henblikk på å finne egnede bridgelærere/kursholdere.
-Viktigheten i å prøve å få til et bridgemiljø for ungdom, vi har her en ressursperson i Ronny Jørstad.
-Minnet om å reklamere for Gautefallturneringen i klubbene, samt å henge opp innbydelsen i
klubblokalene.
-Opplyste om forslag fra HPH om bankett for KM-par deltakere med ledsagere lørdag 10. mars i
Sjømannsforeningens lokaler. HPH orienterte nærmere.
-Tilbød seg å besøke alle klubbene i år som i fjor, forutsatt at klubbene kunne ordne med et lite
styremøte før klubbkvelden der lokalpressa var innbudt. Klubbene stilte seg positive til dette.
HV poengterte viktigheten av at klubben på forskjellige vis gjorde seg kjent i lokalmiljøet.
Helgekurs i Skien og Bø
Det vil bli holdt helgekurs både i Skien og i Bø. Omtalt i Håndboka. TL og HV orienterte.
Evt. hjelp til helgekurs.
TL orienterte om tilgjengelig materiell på NBFs hjemmesider. Kretsen kan hjelpe interesserte klubber
med opplegg og legging av kort til kurs.
Mulige endringer i terminlista
TL orienterte. Kretsens terminliste, som er å finne i håndboka, er nå endelig.
Ruteropplæring.
TL orienterte om Ruter og Ruterkurs i Skien. Kretsen undersøker om det kan være aktuelt med en
samling for Ruterbrukere seinere i høst, der en utveksler kunnskap og erfaringer.
Innspill fra klubbene
HBH oppfordret klubbene til å skrive litt i avisene om klubbaktiviteten i tillegg til selve resultatlistene.
Det ble opplyst fra to klubber at nye medlemmer hadde sluttet fordi hele resultatlista ble referert i
avisene, der de nye (naturlig nok) nesten alltid er å finne nederst.
Klubbene henstilles på det sterkeste til å vurdere bare å offentliggjøre beste halvdel av resultatlista,
men der det går klart fram hvor mange som deltok. Benytt ikke det noe uklare ”Over middels
kom….”, men for eksempel: Blant 14 deltakende par var de 7 beste: …… (eller noe liknende).
PJS fortalte om katastrofalt dårlig frammøte i Notodden BK så langt i høst. Alle medlemmer skal
kontaktes pr. tlf.

Utdeling av håndboka og kommentarer til denne
Klubbene fikk utdelt håndboka i henhold til sine medlemstall (+ litt til). Heldigvis kunne JT viderebringe disse til Kviteseid og VC til Drangedal.
Håndboka ble svært godt mottatt. Det er meningen å utgi slik håndbok hvert år, og forslag til
endringer/forbedringer/tillegg mottas gjerne.
Som vanlig ble det i tillegg til kaffe og mineralvann servert Årnes Kafeterias utmerkede
karbonadesmørbrød.
T. Lisland, referent

