
REFERAT FRA MØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB AV TURNIGSUTVALGET, 

MANDAG 9.12.2013 PÅ RICA HOTEL VADSØ  

Møtet ble satt kl. 18.00. Til stede: Jan Ove Bernhardsen, Tommy Andersen og Jarno Mikael 

Johnsen. Som møteleder og referent ble Jarno valgt. 

 

Sak 1/2013-14: Sosialt tiltak Vår 2014, Hurtigrute-bridge 

Det har kommet forslag fra Styret i Vadsø Bridgeklubb om tur med Hurtigruten våren 2014, 

der det spilles turnering fra Vadsø – Vardø. Dette er ment som et sosialt arrangement der 

klubben gir tilbake til klubbens medlemmer. 

Turneringsutvalget støtter ikke dette forslaget. Vi mener klubben heller bør gi tilbake til Rica 

Hotel Vadsø der vi spiller gratis hver Tirsdag. I forslaget som Turneringsutvalget har, gjør vi 

nettopp dette. Turneringsutvalget ønsker å arrangere en singelturnering Lørdag 7. Juni, som 

en avslutning av sesongen. Middag med premieutdeling og noen ord om hvordan året har 

vært. Alt dette sponset av klubben, og selvsagt holdes dette på Rica Hotel Vadsø som en takk 

til dem for gratis lokaler. Her ønsker vi gjerne tilbakemeldinger fra klubbens medlemmer. 

 

Sak 2/2013-14: Klubbturneringer Vår 2014 

Vi har lagd en terminliste for andre del av sesongen 2013/14. Det blir 3 turnering på 4 kvelder 

hver, best 3 av 4. Vi prøver noe nytt. I 2 av turneringene vil sammenlagt resultat bli 

individuell, dette vil si at man ikke behøver å spille alle kveldene med samme makker. 

7. jan. – Løs kveld. 

14. jan. – 4. feb. – Tommy`s Cup! Best 3 av 4 kvelder og individuell sammenlagt resultat. 

11. feb. – 4. mars – Løs kvelder. 

11. mars – 1. april – Aprilsnarr! Best 3 av 4 kvelder og sammenlagt resultat parvis.  

8. april – 29. april – Løs kvelder. 

6. mai – 27. mai – Kom mai du skjønne milde! Best 3 av 4 kvelder og individuell sammenlagt 

resultat. 

3. juni – Løs kveld 

10. juni – Avslutning av sesongen. Parturnering der vi trekker makker. 

 

 



Sak 3/2013-14: Turneringer arrangert av Vadsø Bridgeklubb 

Nyttårscup er allerede satt opp på NBF sine sider og vil bli spilt Lørdag 4. jan. Spillested er 

enda ikke avklart, Leder Marit Z. Jonassen skal sjekke opp med Rica Hotel Vadsø.   

I år er det Vadsø som har ansvaret for KM-PAR. Turneringsutvalget vil arrangere turneringen 

3. helg i jan. Dvs. Lørdag 18. jan. – Søndag 19. jan. Spillested vil mest sannsynlig bli Vadsø 

Ungdomsskole. 

Singelturnering Lørdag 7. juni. 

Når det gjelder Vadsøturneringen 2014 vil vi ha ett nytt møte i Turneringsutvalget i løpet av 

kort tid for å få alt på plass. Viktig at vi får ut innbydelser før sommeren. 

 

Sak 4/2013-14: Opplæring av turneringsprogrammet Ruter 

I dag er det kun Tommy Andersen og Jarno M. Johnsen som kan styre en klubbkveld med 

Ruter. Dette skal forbedres ved at vi begge to vil lære opp nye medlemmer. Vi ser for oss 3 

medlemmer i tillegg til Tommy og Jarno. Disse er: Geir Olav Næss, Kåre Carlsen og Jan Arne 

Varsi. 

 

Sak 5/2013-14: Dublering av kort 

Turneringsutvalget har laget en liste med 8 navn som skal dublere kort. To og to legger kort 4 

kvelder hver: 

7. jan. – 28. jan. – Tommy Andersen/John B. Korbi. 

4. feb. - 25. feb. – Kåre Carlsen/Jarno M. Johnsen. 

4. mars – 25. mars – Knut Busk/Geir Olav Næss. 

1. april – 22. april – Jan Arne Varsi/Jan Ove Bernhardsen. 

29. april – 6. mai – Tommy Andersen/John B. Korbi. 

13. mai – 20 mai – Kåre Carlsen/Jarno M. Johnsen. 

27. mai – 3. juni – Knut Busk/Geir Olav Næss. 

10. juni – Jan Arne Varsi/Jan Ove Bernhardsen. 

 

 



Sak 6/2013-14: Eventuelt 

Jan Ove Bernhardsen og Jarno M. Johnsen møtes i løpet av romjulen og dublerer kort til 

Nyttårscupen. Her er det ønskelig om flere melder seg til tjeneste da dette er mye arbeid. 

Det må legges kort i uken før KM-PAR. Dette bør man være 3-4 personer til. Her er det bare å 

melde opp til tjeneste. 

Til begge disse turneringene er det viktig at vi alle tar i et tak og ordner til og rydder på 

spillested. 

 

 

Møtet hevet kl. 20.00.  

 

Jarno M. Johnsen 

Referent  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

      

 

 


