
REFERAT FRA KRETSTINGET 
      11.5. 2022, Aarnes Kafeteria 

Til stede: Trygve Lisland, kretsstyret, Morten Thunberg, kretsstyret, Arild Årmot, 
kretsstyret, Stig Johansson, kretsstyret, Unni Welander, KGB, Liv Granstrøm, Duestien 
BK, Svein Markussen (SM), Skien BK, Per Ivar Isaksen, Skien BK. Heidi Jensen fra 
kretsstyret hadde meldt forfall. 

 
1. Åpning 
TL ønsket velkommen 
 
2. Div. valg og godkjenninger 
TL ble valgt til ordstyrer og referent. Ingen bemerkninger til dagsorden. Liv   Granstrøm og Per 
Ivar Isaksen ble valgt til å underskrive protokollen. 
 
3. Årsberetningen for 2021/2 
ble godkjent uten endringer 
 
4. Regnskap 2021 
ble godkjent uten merknader  
 
5. Innkomne forslag 
Forslag fra Arna Ljosland: “KM-Mix har hatt dårlig påmelding og jeg ønsker at kretsen skal prøve å 
få et felles KM-Mix med Vestfold.” 
Etter forslag fra (SM) besluttet tinget å diskutere punkt 6 først. Etter denne diskusjonen ble det klart 
at det ikke er aktuelt å vurdere dette forslaget før evt. til neste år.   Se under punkt 6. 
 
6. Hvordan øke oppslutningen om kretsens turneringer? 
Bakgrunn:  
Deltagelsen i kretsens turneringer (KM par, - lag og -mix) har de siste årene vært elendig, 
og har noen ganger måttet avlyses. Det er flere årsaker til denne utviklingen.  
Telemark krets er ikke alene om å ha det slik. Vi ser samme tendenser over hele landet. 
Flere tradisjonelle turneringer er nedlagt, og mange kretser sliter. Er det realistisk å håpe på 
at vi kan snu denne triste utviklingen? Vel -gjør vi ingen ting, kan vi like gjerne nedlegge 
kretsen.  
Forslag fra (SM): 

KM / NM semifinale for par arrangeres i to omganger. I første omgang samlet for alle 
klasser- åpen, mix, veteran og damer- for å få med så mange som mulig. Denne første 
omgangen må være på minst 48 spill for at turneringen skal regnes som kvalifiserende 
for videre deltakelse i NM semifinale. Jfr. NBFs turneringsreglement.  

 
Skal vi få dette, trenger vi en skikkelig gulrot - og det har kretsen heldigvis god råd til! 
Kassa formelig renner over av penger, og det foreligger ikke forslag om fornuftigere 
bruk.  
 
Deltagerne spiller 24-30 spill fredag kveld, og er deretter kretsens gjester til festmiddag 
og sosialt samvær. Resterende spill avvikles dagen etter. Overnatting dekkes (hvis 
nødvendig) med kr 500 og festmiddag med kr 500. Vel anvendte penger! 

 
Lav startkontingent. Vinner er årets kretsmester for par og premieres beskjedent. 
Resterende premier kan med fordel baseres på HC-resultat. 
 
Arrangementssted – et egnet sted for fest og overnatting, men bør alternere. 
 



De 12 beste parene fra KM er kvalifisert for neste omgang, NM Semifinale, som må omfatte 
minst 60 spill.  
Eventuell tildeling av ekstra NM-finaleplass skjer etter det antall par som deltok i første 
kvalifiseringsomgang. 
Arrangementsted: Bør alternere. 
 
Kretstinget diskuterte forslaget. Noen uttrykket skepsis til at KM og NM semifinale skulle 
være 2 separate turneringer, noen var skeptiske til at KM var foreslått som et 2-dagers 
arrangement med middag og sosialt samvær, og noen mente at KM fortsatt burde 
arrangeres som en-dags turnering med 60 spill, men inndelt i flere KM-klasser (KM-åpen, 
KM-mix, KM-damer) med separat premiering. 
Kretstinget foretok ingen votering over forslagene, og overlater til det nye styret å utrede og 
bestemme saken.  
 
7. Ordinært (utsatt) bridgeting holdes fredag 5. august 2022, Sted: Scandic 
Lillehammer Hotel. Vår krets kan stille med inntil 3 delegater. 
Dette punktet er en orientering til det nye styret. 
 
8. Valg 
Leder, velges for 1 år: Arild Årmot  
Nestleder, velges for 2 år: Anne Grete Seljordslia (ny) 
Kasserer, velges for 2 år: Morten Thunberg (gjenvalg) 
Styremedlem, velges for 2 år: Sondre Hogstad (ny) 
Styremedlem, Stig Johansson (ikke på valg, 1 år gjenstående)  
Varamedlem, Tor Erik Karlsen (ikke på valg, 1 år gjenstående)  
Valgkomite: Jan Inge Danielsen (ny for 2 år), Svein Markussen, (ikke på valg, 1 år) 
Revisor: Per Johan Schau (gjenvalg) 



 


