
REFERAT FRA STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB, SØNDAG 

30.09.2012, RICA HOTEL VADSØ  

 KORRIGERT VERSJON (Sak 18/2012-13) 

 

Til stede: Svein Harald Johnsen (SHJ), Kjetil Persen (KP) og Marit Zahl Jonassen (MZJ). Dessuten møtte 

Jarno Johnsen (JMJ) fra turneringsutvalget. Gyldig forfall: Geir-Magne Erstad (GME), Tommy 

Andersen (TA) og Britt Nilsen. 

 

Sak 11/2012-13:  Gjennomgang av referat fra forrige møter 

Referat ble gjennomgått.  

Oppfølging:  

 Det planlegges en sommerturnering i juni 2013. Sted: Hamningberg. Her er det gode 

fasiliteter,  JMJ har sjekket ut. Se sak 17. 

 Vi trenger ikke oppslagstavle. Tilstrekkelig at referater sendes pr epost + legges ut på 

hjemmesiden. 

 Turneringsutvalget bør vurdere å endre slik at vinner av turneringer blir beste spiller 

og at vi går bort fra beste par sammenlagt. Turneringsutvalget følger opp. 

 Vi (GME) må få på plass ny bankforbindelse + ½ årskort og klippekort. MZJ må få 

beskjed når hun skal til banken å signere. Ta opp med bank ev. støtte til 

gjennomføring av Vadsøturneringen.    

Vedr. tiltak knyttet til klubbutvikling: 

 MZJ spør Jan Arne Varsi om å holde kurs. Asbjørn Anthonsen  har sagt seg villig til å være 

med å hjelpe på kurset. Hvis det ikke passer aktuelle kursledere nå i oktober så utsetter 

vi oppstart til midten av januar 

 ”Comeback-turnering”: Vi utsetter denne til februar. 

 Makkergaranti; Vi trenger flere som kan være med på denne – ber om at dere melder 

dere til SHJ. Tirsdag 2.10 er KP makkergarantist. 

 

Sak 12/2012-13:  Utdanning av turneringsledere 

Styret ønsker å prioritere dette. Kurs arrangeres årlig i forbindelse med bridgeuka. 

JMJ sjekker kostnader. Målet må være inntil 2 repr. fra Vadsø på kurset forutsatt økonomi. 

Interesserte må melde seg til MZJ innen 1.november 2012. MZJ sender søknad om økonomisk støtte 

til kretsen og til NBF (argumentere med at det ikke finnes utdannede turneringsledere i østfylket). 

 



Sak 13/2012-13:   Simultanturneringer 

NBF har et opplegg med simultanturneringer høsten 2012. JMJ har meldt oss på til deltakelse 16.10 

og 13.11. Det går inn i den vanlige turneringen, dvs at vi ikke vil merke noe utover at vi blir skåret  

sammenlagt med resten av landet i etterkant. Det blir ikke klubbpoeng disse kveldene, men 

mesterpoeng. Vi får kort pr fil – JMJ og TA ordner med kort til disse dagene. 

 

Sak 14/2012-13:  KM-Lag og julebord 

Arrangeres i Vadsø 8. desember. Spillested må på plass, vanskelig på hotellet da det er mye som 

skjer. Om kvelden inviteres det til sosial tilstelning m/ julebord på hotellet. Klubben dekker kr 300,- 

pr medlem. JMJ sender ut invitasjon. Vi spør Asbjørn Asbjørnsen og co om vi kan spille på 

vegkontoret. 

 

Sak 15/2012-13:  Vadsøturneringen 2012 

 Knut Busk har påtatt seg ansvaret m/unntak av buss. 

 Buss går fra hotellet kl.12.00. MZJ spør ”lotterigeneral” Trond Rasvik om han kan ta ansvar 

for lotteri på bussen. 

 JMJ snakker med Knut og får samordnet alt vedr. turneringsleder. 

 GME må høre med Knut Busk og Britt-Anne Iversen hvor mye kontanter klubben må ha med 

til Sariselka. 

 KP etterspør liste hos Knut Busk på alt av materiell som må være med til Finland. 

 

Sak 16/2012-13:   Komite for Vadsøturneringen 2013 – Ev. bytte av spillested til Levi  

Interimkomite: JMJ, SHJ og KP.  

SHJ sjekker med Knut Busk om det som avtalt er sendt epost vedr. mulig fasiliteter, pristilbud etc  

vedr. å flytte turneringen til Levi. Vi må få dette klarlagt så snart som mulig. Vi bør gå ut med 

invitasjon og markedsføring av evt. nytt spillested mv. rett over nyåret.  

 

Sak 17/2012-13:  Komite til ”Hamningberg Open” 

 Arrangeres i juni 2013 i samarbeid Jon Sollied Hansen, som har lokal tilknytning.. 

 Komite: JMJ (leder), Jon Sollid Hansen, MZJ og Monica Jonassen, + spørre Vigdis og Johnny 

Lund 

 Jon Solli Hansen og JMJ finner dato etc. snarest. 

 

 



Sak 18/2012-13:  Eventuelt 

 Funksjonsdeling i styret. SHJ ønsker ikke å ha ansvar for internettsiden; JMJ har sagt 

seg villig til å ta dette ansvaret: Takk til Jarno 

 Vi har alle et ansvar for å sende ting til JMJ for utlegging: Målet må være at vi får lagt 

ut litt mer enn resultater fra spillkvelder. 

 Klubben gratulerer Alf Helge Jensen som er blitt æresmedlem i Norsk Bridge Presse; 

Hipp hipp hurra og gratulerer! 

 JMJ minnet styret om at det foregår en del interessante diskusjoner på NBFs nettside 

vedr. medlemsrekruttering etc., som vi bør lese ved anledning…. 

 SHJ sender inn endringer i styresammensetning til NBF + sjekker hva som må gjøres i 

forhold til Brønnøysundregistrene. JMJ oppdaterer med nytt styre på nettsiden vår. 

 Kortlegging. Turneringsutvalget må lage en liste; fint hvis denne lages før terminlista 

for våren slik at dette kan innarbeides i terminlista. Kortlegging til tirsdag 9.10: 

torsdag 4.10 kl.18.00 på hotellet. 

 Kortleggingsmaskin. Vadsø BK sin er ødelagt og må antakelig sendes til reparasjon. KP 

sjekker ev. kostnader med leverandøren i Sverige før vi avgjør videre skjebne for 

maskinen. I mellomtiden takker vi Vardø for lån av deres maskin. 

 

Vadsø 30.09.2012 

 

Marit Zahl Jonassen 

referent 

 

  

 

 

   

  

   

  


