
REFERAT FRA STYREMØTE I VADSØ BRIDGEKLUBB, SØNDAG 

29.10.2012 PÅ RICA HOTEL VADSØ  

 

Møtet ble satt kl. 18. Av styrets medlemmer møtte Marit Zahl Jonassen (MZJ), Kjetil Persen (KP), 

Tommy Andersen (TA), Britt Nilsen (BN) og Svein Harald Johnsen (SHJ). Dessuten møtte Jarno 

Johnsen (JMJ) fra turneringsutvalget og Knut Busk (KB) som arrangementsansvarlig for Vadsø-

turneringen 2012 . Forfall fra Geir-Magne Erstad (GME). 

 

Sak 19/2012-13:  Gjennomgang av referat fra forrige møte 

Referatet ble gjennomgått.  

Oppfølging:  

 Sommerturneringen i Hamningberg: JMJ sjekker dato i forhold til bl.a. 

Kalotturneringen. 

 Frist for påmelding til divisjonsspilling 10-11/11 (JMJ).  

  Frist for å melde sin interesse for å delta på turneringslederkurs er 1/11 (MZJ).  

 Minner også om KM-lag 8-9/12 på vegkontoret (JMJ), og julebord på hotellet 8/12 

(JMJ). 

 

Sak 20/2012-13:  Vadsø-turneringen: Evaluering av 2012 / Startskudd 2013 

- Turneringsleder Timo Sairanen gjorde en god jobb. Systemet fungerte bra, eneste minus var 

at bordplassering for neste runde ikke sto på slippene, slik vi er vant med i Norge. Timo 

antydet at man burde ha en ekstra turneringsleder i salen, gjerne spillende.   

- Turneringsavviklingen gikk veldig greit, uten forsinkelser. 

- Det ble uttrykt stor misnøye med lunchen begge dagene, både fra deltakerne og styret. Dette 

er tatt opp med hotellet i  ettertid, og de har tatt selvkritikk. 

- Dårlig sosialt på kveldene: Hotellet ble ingen samlingsplass for spillerne. De aller fleste 

foretrakk andre steder, eller satt i slutta lag på leilighetene. 

- I forkant var det mange som hadde ivret for å flytte turneringen til Levi. I selve 

turneringshelga var det ikke mange som forfektet dette, derimot viste det seg at en stor og  

inntil nå ganske taus majoritet ønsket å satse på Saariselka også for framtida. 

- Det kom også flere ønsker om å ha turneringen tidligere på høsten av hensyn til været, og at 

man kommer tidligere i gang med innplassering på terminlista for å unngå kollisjoner. 

- I skrivende stund ser turneringen ut til å gi et overskudd på 3000 kroner. 

- Styret uttrykte stor takk til arrangementsansvarlig Knut Busk for vel utført arbeid! 

 

Vedtak:   Vadsø Bridgeklubb ønsker å legge Vadsøturneringen 2013 til Santa’s Hotel Tunturi i 

Saariselka, og tar kontakt med hotellet for å framforhandle en avtale. Interimskomiteen 

består av SHJ, KB, KP og JMJ. Komiteen tar hensyn til evalueringen i det videre arbeidet.  



Sak 21/2012-13:   Helgeturnering på Rica Hotel Vadsø i mai/juni? 

Mai/juni er en turneringsfattig del av sesongen. JMJ har lansert ideen om en helgeturnering på Rica 

Hotel Vadsø på denne tida. Han tar kontakt med hotellet for å få et tilbud. Hvis det blir noe av dette, 

setter vi en turneringskomite bestående av MZJ, JMJ og KB i sving, og turneringen i Hamningberg blir 

nedprioritert. 

 

Sak 22/2012-13:  Eventuelt 

 Kasserer GME bes senest 15. november sende ut kontingentkravene, med egne 

fakturalinjer for klippekort / halvtårskort vedr. spilleavgiftene. 14 dagers 

betalingsfrist. Andre i klubben kan om ønskelig bistå med dette arbeidet. 

 

Møtet hevet kl. 19. 

 

Vadsø 29.10.2012 

 

Svein Harald Johnsen 

referent 

 

  

 

 

   

  

   

  


