
REFERAT FRA STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB, MANDAG 2.12.2013 HJEMME HOS BRITT 

NILSEN   

Møtet ble satt kl. 19. Til stede: Marit Zahl Jonassen (MZJ), Britt Nilsen (BN), Jan Arne Varsi (JAV), 

Jarno Johnsen (JMJ), Trond Rasvik (TR) og Svein Harald Johnsen (SHJ). Fra turneringsutvalget møtte 

Tommy Andersen og Jan Ove Bernhardsen. Som møteleder ble MZJ valgt, referent ble SHJ. 

 

Sak 5/2013-14: Gjennomgang/oppfølging  av referat fra forrige møte, 8. september  

 Etter litt oppstartsproblemer fungerer den nye PC’en greit. Takler både Ruter og Bridgemate, 

etter kyndig rådgivning fra Bridgeforbundet.   

 Kasserer BN har fått forhandlet oss fram til halv pris på divisjonsspillinga 14. desember. 

 Nybegynnerkurs:  JAV sender i disse dager ut invitasjon til nybegynnerkurs, med oppstart i 

januar.  

 Tillegg: På årsmøtet 11. juni ble det vedtatt å gjøre et tillegg til årsmeldinga. I den forbindelse 

er følgende blitt forfattet, og nå bifalt av styret: ”Vårt mangeårige, tidligere medlem Thor Erik 

Hoftaniska har også denne sesongen gjort sterke resultater internasjonalt. Thor Erik spiller fast 

for det engelske profflaget De Botton, vi nevner her tredjeplass i Patton de Monaco og 

fjerdeplass i Cavendish Teams i England. I fjorårets EM havnet han på 14.plass med det norske 

landslaget, mens det ble 12.plass i OL. Nå til dags spiller Thor Erik så godt som utelukkende 

lagturneringer, men i årene 1993-2000 gjorde han det skarpt også i en rekke sterke 

parturneringer. ”  

 

Sak 6/2013-14: Status/oppsummering av Vadsøturneringen 2013  

 Sportslig sett ble turneringen en stor suksess for Vadsø, etter en overlegen og populær seier til 

Knut Busk og Jan Ove Bernhardsen. Flere andre av våre spillere var også høyt oppe på listene. 

 Arrangementet gikk i økonomisk balanse, noe vi må si oss veldig godt fornøyd med sett i lys av 

at deltakelsen gikk ned fra 49 til 39 par fra 2012 til 2013. Nedgangen er særlig stor blant finske 

spillere. Et pluss var det at lagturneringen fredag samlet god oppslutning. 

 Forholdet til arrangørhotellet er godt, spesielt etter at lunsjene tok seg opp fra i forfjor til i fjor. 

Heller ikke i år var det noe å utsette på dette.  

 

Sak 7/2013-14: Organisering av klubbkvelder / turneringsutvalgets arbeid 

Klubben har vedtatt et ganske ambisiøst internt opplegg med 7 terminfestede turneringer 

gjennom sesongen. Det er et allment ønske blant klubbens medlemmer at disse skal gjennomføres 

med datagitte kort i kombinasjon med PC-programmet ”Ruter” for turneringsavvikling, noe som 

har medført at de få som besitter denne kompetansen får en uforholdsmessig stor arbeidsbyrde. 

Veldig mange av medlemmene er databrukere generelt, og bør etter en opplæring greit kunne gå 

inn i denne rollen.  

En annen sak er det ikke går så bra med rydderutinene i klubben, det gjelder både klubbens 

materiell og delvis også klargjøring/rydding og orden i spillelokalet (kaffekopper, papirrot, bord og 



stoler, osv. ) Hotellet har spesifikt bedt oss bli bedre på å fjerne taperester fra bordene. Vi har et 

særskilt ansvar overfor vertskapet, som låner oss lokalene gratis. 

Vedtak: 

 Turneringsutvalget ser på mulige justeringer av turneringsopplegget for vårhalvåret (bl.a. 

vurdere individuell scoring av minst 1 turnering), og sørger for opplæring av flere innen 

turneringsavvikling ved hjelp av data. Frivillige søkes! 

 Ordninga med ryddegjeng må komme i fastere former fra vårhalvåret, også her faller det altfor 

mye arbeid på enkeltpersoner.  For å få til en bedre arbeidsfordeling må en ajourført liste til 

enhver tid ligge på klubbens nettside.  

 

Sak 8/2013-14: Økonomirapport 

Klubben må sies å ha en god økonomi. Kassabeholdningen er nå på ca. 52.000, etter at 24 medlemmer har 

innbetalt medlemskontingenten på kr 500 (NB! Betalingsfrist 10. desember), til klubbens nye konto 

4930.14.93001. Evt. årslisens til bridgeforbundet kommer i tillegg. 

 

Sak 9/2013-14: Juleavslutning 2013 

 Medlemmene anmodes om snarest å melde seg på julebordet på hotellet 14. desember, der 

klubben dekker kr 300 av kuvertprisen. 

 Juleavslutninga er på klubbkvelden 17. desember, med singelturnering og premieutdeling for 

høsthalvåret. MZJ ordner med vinpremier.  

 

Sak 10/2013-14: Sosialt arrangement vårhalvåret 2014 

Flere alternativer ble brakt på banen, som hurtigrutetur med spilling i Vardø, eller felles busstur til 

turnering i Alta eller Rovaniemi. Saken vakte en del diskusjon, før vi ble enig om å utsette behandlingen til 

neste møte, i midten av februar. 

 

Sak 11/2013-14:  Eventuelt 

 JMJ og JAV møtes for å få JAV med på jobbing med klubbens nettside, gjerne også andre. 

 

 

Møtet hevet kl. 20.30. 

 
Svein Harald Johnsen 
referent 


