
REFERAT FRA KRETSTINGET 24.4.2013, Årnes Kafeteria, kl 18 

Til stede fra styret: Bjørn Sture Valen (BSV), Trygve Lisland (TL), Morten Thunberg (MT), Reidar 

Nordbø (RN) og Hans Petter Hansen (HPH), Vetle Skori hadde meldt forfall. 

Fra klubbene: Ole Vidar Rinden (OVR) Seljord BK,  Arild Årmot (AÅ) Lunde BK, Øystein Eriksen (ØE) 

Duestien BK, Unni Welander (UW) KGB, Øistein Tronrud  (ØT)Brevik BK, Stig johansson (SJ)  Kragerø 

BK, Harald Verpe (HV) Midt-Telemark BK  

1. ÅPNING 

BSV ønsket velkommen. Kun et par stykker var interessert i et tilbud om å spille litt bridge etter møtet. 

 

2. DIVERSE GODKJENNINGER OG VALG 

Innkalling og dagsorden godkjent. Alle klubbrepresentanter godkjent. 

Valg av: Ordstyrer: BSV, referent: TL, til å underskrive protokollen: AÅ og ØE. 

 

3. ÅRSBERETNING 

TL leste årsberetningen.  

Kommentarer: Sverre Pallesen spilte på laget til Lunde BK i KM-lagfinale (ikke S. Ajer).  I tillegg til i 

Skien ble det holdt kurs både i Notodden, Kragerø og Bø forrige sesong. Dette rettes opp i 

beretningen. 

Dersom spillere fra kretsen oppnår svært gode resultater i større turneringer utenom kretsens egne, 

ønskes dette medtatt i kommende årsberetninger. Klubblederne må i så fall innberette om slike til 

kretsens sekretær.  

 

4. REGNSKAP 

Kasserer (MT) gjennomgikk regnskapet og gav god forklaring på en del poster med stort avvik fra det 

forrige. 

Regnskapet ble godkjent uten kommentarer 

 

5. VURDERING AV KRETSENS TURNERINGER. 

KM-par/NM-semifinale : 

I år meldte det seg kun 16 par mot 26 par i 2012, og kretsstyret ba om synspunkter på denne 

drastiske nedgangen, og om det kunne være en ide å arrangere NM-semifinale som egen turnering 

over 1 dag. 

Under påfølgende diskusjon kom det fram følgende: 

- KM bør forsøkes arrangert over 1 dag og bør (som før) også fungere som NM-semifinale (om mulig).  

- flere hevdet at turneringen kommer for seint i sesongen, januar/februar er bedre. 

- Monrad som turneringsform? 

Kretsens 2-dagers «hotellturnering»: 

Gautefall Hotell er som kjent konkurs og BSB orienterte om tilbud fra Norsjø Hotell og Quality Strand 

Hotel (Vrådal).  

Ø.E. mente at Strand Hotell var det best egnede stedet.  

1. helg i oktober blir (om mulig) valgt  

Bridge med travspill:  

BSV orienterte om avtale med Thon Hotell Høyers om spillelokale der, og om opplegget ellers for 

arrangementet som antakelig vil legges til lørdag 6. juli, alternativt 22. juni. 

 

6. INNKOMNE FORSLAG: Ingen forslag til behandling. 



 

7. VALG 

HV refererte valgkomiteens innstilling, ingen motkandidater ble lansert, og alle de foreslåtte ble valgt 

ved akklamasjon: 

Leder:    Hans Petter Hansen, KGB  for 1 år 
Nestleder:  Trygve Lisland, Skien BK  for 2 år 
Kasserer:     Morten Thunberg, Notodden BK  ikke på valg 
Styremedlem:  Reidar Nordbø, Seljord BK   gjenvalg for 1 år 
Styremedlem:  Bård Øien, Rauland BK   ny for 2 år 
Varamedlem:  Eivind Skogheim, Seljord BK  for 2 år 
 
Styret velger selv rekrutteringskontakt blant styrets medlemmer. 
(Valgkomiteen har innstilt det ene styremedlemmet(Reidar Nordbø) for ett år for å unngå at for 
mange av styrets medlemmer kommer på valg samtidig) 
 
Leder valgkomite: Harald Verpe, Midt-Telemark BK, ikke på valg 
Medlem valgkomite: Harald B. Haugerud, KGB, ikke på valg 
 
Revisor: Harald Pettersen, Brevik BK, gjenvalg for 1 år. 
 
8. AVSLUTNING 

BSV opplyste om at kretsstyret har innberettet TL som kandidat til «Årets bridgeildsjel» 

 

TL roste BSV for svært godt arbeid som kretsleder, spesielt bør nevnes ideene om, og arbeidet med, 

håndboka, travbridge, våre hotellturneringer, og de fenomenale sponsorinntektene som han i disse 

sammenhengene har greid å framskaffe. Avtroppende leder fikk overrakt en meget velfortjent gave, 

og stor applaus fra kretstinget! 

Heldigvis for kretsen har BSV sagt seg villig til å fortsette arbeidet med våre turneringer, med vekt på 

arbeidet overfor samarbeidspartnere og sponsorer.  

 

Påtroppende leder, Hans Petter Hansen, sa det ville bli vanskelig «å hoppe etter Wirkola», men 

takket for tilliten, og lovte å gjøre sitt beste som ny kretsleder.  

 

T. Lisland, sekr. 

 

 …………………………………………………………..  ……………………………………………………….. 

  Ø. Eriksen (sign)    A. Årmot (sign) 

 


