
 
 

 

Rønne, d. 15. august 2017 

 

 

Kære klubledere 

En ny bridgesæson nærmer sig, og sædvanen tro vil distriktsbestyrelsen gerne indvi jer i, hvad vi 
har oplevet siden generalforsamlingen og hvad vi har af planer for den kommende sæson. 

 

Siden generalforsamlingen 

På årets generalforsamling blev Anette Stæhr valgt som  nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Aase 
Kjøller, som efter 4 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Erik Mortensen og Svend Aage 
Holmstrøm blev begge genvalgt, og som ny suppleant valgtes Klaus Lund-Jensen i stedet for Tove 
Pihl, som heller ikke efter 4 års tjeneste ønskede at fortsætte. 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende 
ansvarsområder: 

Formand    Gorm Christensen 

Økonomi og regnskab   Anette Stæhr 

Mødereferater   Erik Mortensen 

Hjemmeside,  IT ved turneringsafvikling Svend Aage Holmstrøm 

PR, presse, annoncer   Vibeke Frankmar og Gorm Christensen 

Turneringsplanlægning og tilrettelæggelse Vibeke Frankmar og Gorm Christensen 

Kursustilrettelæggelse og -afvikling  Vibeke Frankmar og Gorm Christensen 

Kontakt til spillesteder   Erik Mortensen og Gorm Christensen 

Kontakt til klubber, distrikter og DBf  Gorm Christensen 

Suppleant:    Klaus Lund-Jensen 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre kan ses på distriktets hjemmeside 

 



 
 

 

DM 

Ved årets DM i Svendborg lykkedes det desværre kun at lokke to par med til åben par. I de øvrige 
klasser deltog det antal, vi var berettigede til. Resultaterne var opmuntrende med bl.a. en 12. plads i 
damepar til Merethe og Annelise, en delt 6. plads i seniorpar til Poul og Axel og en plads i A-finalen 
i åben par til Michael og Claus. Vi har derfor næste år igen 3 pladser i alle rækker. 

I 2017 blev DM seniorpar som et forsøg afviklet med fri tilmelding. Der er endnu ikke truffet 
beslutning om, hvorvidt denne ordning skal fortsætte og om evt. andre DM-klasser skal afvikles 
efter samme koncept, men uanset om der bliver kvalifikation eller fri tilmelding har 
Distriktsbestyrelsen valgt fortsat at betale turneringsgebyr for 3 par fra BM-turneringerne til årets 
DM-turnering. 

 

Og hvilke ideer og planer har distriktsbestyrelsen så for den 
kommende sæson? 

Annoncering af sæsonstarten 

I konsekvens af den stigende utilfredshed, der har været med annonceringen – og specielt prisen på 
den -  af sæsonstarten via Tidende/Rytterknægten har distriktsbestyrelsen i år valgt en ændret form: 

Vi sætter en meget kort annonce i bladene med henvisning til Distriktets hjemmeside, som i 
perioden 21. august til 15. september på forsiden UDELUKKENDE vil have 

• link til de 8 klubbers hjemmesider 
• link til udbuddene af begynderundervisning og 
• link til Distriktets sæsonplan 

Annoncen sættes samtidig på Distriktets Facebook-side. 

I opfordres derfor til at sikre, at forsiden på jeres hjemmesider snarest bliver tilpasset denne nye 
praksis, så alle bridgeinteresserede meget enkelt og ved færrest mulige klik kan få oplysninger om  
hvornår bridgen starter og hvor og på hvilken ugedag den afvikles i jeres klub. Anfør også gerne, 
hvem interesserede kan kontakte for yderligere oplysninger. 

På klubledermødet d. 30. september vil vi gerne have reaktioner på den nye praksis. 

Annoncen og udformningen af Distriktets hjemmesideforside i perioden 21. august til 15. september 
er vedhæftet. 
 

 



 
 

 

BM-turneringerne: 

I tilrettelægningen af de lokale parmesterskabsturneringer er det igen lykkedes at undgå 
sammenfald med forbundets turneringer, vinterferie, påskeuge og frokostturneringer og samtidig 
sikre mindst 2 uger mellem hver af de fem BM-turneringer.   

Tilmeldingsblanketter til BM-åben par, BM-damepar, BM-seniorpar, BM-mixed par og BM-
begynderpar  udsendes midt i november (åben par og damepar), midt i januar (seniorpar og mixed 
par) og midt i februar (begynder). De lægges samtidig ud på distriktets hjemmeside. 
Tilmeldingsfrister og andre relevante oplysninger vedrørende turneringerne fremgår af dem. De 
vigtigste datoer fremgår også af  ”Sæsonplan 2017-2018”, som I finder på distriktets hjemmeside. 

Der spilles om sølvpoints ved ovennævnte lokale turneringer og guldpoints ved DM. 

 

DM for klubhold 2016-17 og kvalifikation til DM for klubhold 2017-18. 

Rønne Bridgeklub har kvalificeret sig til at deltage i DM for klubhold 2017 d. 28.-29. oktober 2017 
et sted på Sjælland. (Meddeles først i starten af oktober) 

Tilmelding til DM for klubhold 2018 skal ske til Gorm senest fredag d. 16. marts 2018.  Hver klub 
kan stille med ét hold, så vi vil – for at undgå eventuelle misforståelser - bede om, at klubbernes 
formænd /turneringsledere står for udvælgelsen og tilmeldingen. 

I denne turnering er det en betingelse, at de deltagende spillere på holdet på spilletidspunktet alle er 
og har været medlem af den  klub, der tilmelder holdet, siden d. 31.12. det foregående år. 

Hvis flere klubber tilmelder hold til turneringen, vil der blive afholdt kvalifikationsturnering med 
deltagelse af de tilmeldte søndag d. 8. april 2018. 

Der spilles om sølvpoints ved en eventuel kvalifikation og om guldpoints ved DM 

 

Distriktsholdturneringen. 

I sæsonen 2016-17 deltog 12 hold i distriktsholdturneringen, fordelt med 4 hold i Bornholmsserien,  
4 i Serie 1 og 4 i serie 2.  Princippet for afviklingen af turneringen var at holdene indbyrdes aftalte 
spilletidspunkt og -sted for de første to kampe, mens den tredje blev afviklet som et samlet stævne i 
Nyker Selskabslokaler. Der var generel tilfredshed blandt deltagerne sidste år med dette koncept, så 
det fortsætter i den kommende sæson. 

Gebyret for deltagelse i turneringen er kr. 400,- pr. hold, som indbetales til Distriktets konto. 

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 22. september. Tilmelding til Gorm. 



 
 

 

Umiddelbart efter tilmeldingen sendes der mail til holdkaptajnerne med mere detaljerede 
oplysninger om turnering, indbetaling mm. 

Vi vil bede jer opfordre jeres medlemmer til at melde sig til turneringen og pointere, at holdene 
gerne må bestå af spillere fra forskellige klubber. 

Der spilles om sølvpoints i distriktsholdturneringen. 

 

Bornholms Tidendes Efterårsurnering. 

Igen i år vil Bornholms Tidendes Efterårsturnering blive afholdt. Datoen bliver søndag d.12. 
november 2017 i Nyker Selskabslokaler, og der vil blive annonceret i Tidende om tidspunkt og 
tilmelding, når tiden nærmer sig. 

En tilmeldingsliste til fremlæggelse i klubberne er vedhæftet denne mail. 

Der spilles om bronzepoints i efterårsturneringen 

 

Frokostturneringerne. 

Deltagernes vurdering af såvel spillested som -form og forplejningen var igen efter sidste års 
frokostturneringer generelt positiv, og bestyrelsen blev igen opfordret til at gentage turneringen. 

Konceptet er, at hver klub stiller med ét par pr. spillerunde, og de enkelte par bør kun deltage én 
gang i turneringen. Med 8 klubber og en distriktsbestyrelse som den 9., kan turneringen derfor kun 
afvikles som en 5-bords Howellturnering såfremt 4 klubber på skift stiller med 2 par. På 
generalforsamlingen blev der givet stor tilslutning til, at de fire største klubber hver bidrager med et 
ekstra par til én turneringsdag. De 4 klubber er jf. opgørelsen pr. 31.12.2016 : Rønne med 114, 
Spar2 med 92, Pedersker med 60 og Nexø med 49 medlemmer. 

På generalforsamlingen blev der fra flere sider ytret ønske om at flytte frokostturneringerne, da 
vinter-foråret syntes meget presset. Bestyrelsen har derfor valgt at afvikle turneringen over 4 
lørdage i oktober – november  2017 ( 7. og 14. oktober og  18. og 25. november) med spilstart kl. 
9.30 afsluttende med frokost (3 håndmadder og en øl/vand). Prisen er kr. 120,-  pr. spiller for 
turneringsgebyr, kaffe/te under turneringen og frokost. Turneringen afvikles i Østermariehallen. 

En tilmeldingsliste til fremlæggelse i klubberne er vedhæftet dette nyhedsbrev.Tilmelding til Gorm 
senest fredag d. 22. september 2017. Af denne tilmeldingsliste fremgår det, hvordår de 4 største 
klubber skal stille med to par. 

Der spilles om sølvpoints i frokostturneringerne 



 
 

 

 

Fælles indlogering af de bornholmske festivaldeltagere 

På opfordring af såvel generalforsamlingen 2016 som mødet med klublederne i efteråret 2016 lejede 
Distriktet igen ferieboligen Røde Mølle uden for Svendborg til videreudlejning til de bornholmske 
festivaldeltagere. 

Det blev en succes med udlejning til stort set alle de bornholmske DM-, bridgegolf-og Vinoble-Cup deltagere 
samt flere af de udenøs deltagere på de bornholmske Vinoble-hold. Der er ikke foretaget nogen skriftlig 
evaluering af deltagernes tilfredshed, men telefonisk, ved tilfældige møder på gaden og ved  adskillige drop-
in turneringer har jeg i sommerens løb udelukkende fået positive reaktioner fra et betragteligt antal af Røde 
Mølle-lejerne. Derfor vil Distriktet allerede her i august indgå aftale med udlejeren af Røde Mølle om at leje 
stedet i festivalperioden 2018. 

Samlet har Distriktets udlejningsaktiviteter i årene fra 2014 til 2017 resulteret i et  overskud på ca. kr. 5000,-. 
Disse midler er hensat til at sikre fortsat fællesbolig til de bornholmske deltagere i tilfælde af, at der mod 
forventning skulle optræde underskud et enkelt år. 

 

Kortlægning 

Flere klubber har gennem adskillige år gjort brug af muligheden for at få lagte kort til flere/alle 
deres spilleaftner, og den mulighed fortsætter vi med at give. 

Det er glædeligt, at fire klubber  nu gennem fonde har fået midler til anskaffelse af egne 
kortlægningsmaskiner. Rønne/Spar2 har et anlæg i Sagahuset og Nyker-Klemensker/Hasle-Rutsker 
et i Nyker Selskabslokaler. Det letter presset på Distriktets udstyr og sikrer samtidig, at 
kortlægningen på Bornholm ikke kun afhænger af et enkelt anlægs  funktionsdygtighed. 

Aftaler om kortlægning på Distriktets anlæg skal stadig træffes med Gorm, ligesom aftaler om 
transport af kort fra Rønne (Lille Madsegade 14) til spillested og retur træffes med ham. 

For at sikre, at klubberne får de rigtige antal serier og de rigtige antal mapper i serierne får I, når 
alle bestillinger er indkommet, en samlet oversigt over ønskede kortlægninger til kontrol af jeres 
egen bestilling. 

For den kommende sæson vil prisen for lagte kort fortsat være kr. 2,- pr. spil. 

 

Klubleder-distriktbestyrelsesmøde.  
Efter to år med nyskabelsen ”Møde mellem klubledere og distriktsbestyrelse” er arrangementet efter 
distriktsbestyrelsens opfattelse blevet en tradition. Da deltagerne begge år har udtrykt tilfredshed 
med arrangementet og opfordret til, at det blev en årligt tilbagevendende begivenhed,  indkalder 



 
 

 

distriktsbestyrelsen igen til en fælles drøftelse af bridgens tilstand og udviklingsmuligheder på 
Bornholm lørdag d. 30. september 2017 kl. 10.00 i Nyker Selskabslokaler. 
Der inviteres kun en deltager fra hver klub, og vi opfordrer til, at det er klubformændene, der 
deltager. Giv venligst besked til undertegnede senest d. 23. september om, hvem der repræsenterer 
de enkelte klubber. 

Distriktsbestyrelsen har ikke lagt sig fast på diskussionsemner, men vil opfordre klublederne til at 
komme med forslag i løbet af de kommende 3-4 uger. Vi vil så samle de indkomne forslag i en 
endelig dagsorden, som udsendes d. 22. september. 

Mødet afsluttes ved 12-tiden med en let frokost, som Distriktet er vært for. 

 

Venlig hilsen 

Gorm 

Gorm Christensen 
Bestyrelsesformand, Distrikt Bornholm 
Lille Madsegade 14 
3700 Rønne 
Tlf.: 22 88 58 01 
mail: gorm@gormch.dk 

 


