
 
 

 

Rønne, d. 20. august 2013 

 

Kære klubledere 

Sikke en sommer. Varmen var jo næsten tropisk, så det har længe været forbundet med stort besvær 

bare at tænke på at skulle sætte sig til Pc´en for at sende et nyhedsbrev til jer, men forhåbentlig har I 

endnu ikke afviklet jeres sæsonplanlægningsbestyrelsesmøde i klubben. Vi vil nemlig gerne fra 

distriktsbestyrelsen orientere jer om, hvad der er sket siden april, og hvilke ideer vi har for den 

kommende sæson, så I kan drøfte det med jeres bestyrelseskolleger i klubberne.  

På årets generalforsamling blev Aase Kjøller valgt i stedet for Finn Rasmussen, som havde 

meddelt, at han på grund af megen rejseaktivitet ikke længere kunne afse tid til at deltage i 

bestyrelsens arbejde. Som bestyrelsessuppleant valgtes Tove Pihl.  

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand:  Gorm Christensen 

Kasserer:  Aase Kjøller 

Sekretær:  Erik Mortensen 

it-ansvarlig:  Svend Aage Holmstrøm 

PR-ansvarlig: Mogens Nørregaard 

Suppleant:  Tove Pihl 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre kan ses på distriktets hjemmeside 

 

DM 

Ved årets DM i Vingsted brillerede især damerne og seniorerne med hver 3 par i TOP-24, hvilket 

gav Bornholm 3 tillægspladser i de to rækker ved næste års DM, men også mixed, åben og 

begynderpar kom fra Vingsted med æren i behold, dog uden at placere sig til tillægspladser. Næste 

år har vi som i år 2 par med i begynderpar, 3 i mixed par, 3 i åben par og 5 i seniorpar, mens 

damerne har øget den bornholmske repræsentation fra 4 til 5 par.   

Det overnatningssted, som bestyrelsen - efter anvisning fra Niels Fensbo - havde taget kontakt til, 

og som næsten alle bornholmske DM-deltagere indlogerede sig på, fik mange positive kommentarer 

fra deltagerne, og bestyrelsen vil arbejde for, at vi også næste år kan tilbyde vore DM-deltagere at 

bo dér. 



 
 

 

Og hvilke ideer og planer har distriktsbestyrelsen så for den 

kommende sæson? 

Først det, vi plejer: 

BM-turneringerne:  

Vi fastholder, at alle BM-turneringer for par afvikles med kun én spilledag pr. mesterskab. Ved 

mere end 20 tilmeldte, deles turneringen op, så der spilles kvalifikation om formiddagen – med start 

kl. 9.00 - og finale om eftermiddagen. Med 20 eller færre tilmeldte par afvikles turneringen 

udelukkende som en finalerunde med turneringsstart kl. 9.30 som anført på de vedhæftede 

tilmeldingsblanketter. 

Til kvalifikationen fordeles de 10 bedst placerede par fra året før i to, tre eller flere tilstræbt lige 

store kvalifikationsrækker med nr. 1, 4,6,8 og 10 i den ene og nr. 2, 3, 5, 7 og 9 i den anden række 

(eller 1, 6,7 i den ene, 2, 5, 8 i den anden og 3, 4, 9 og 10 i den tredje). De øvrige tilmeldte fordeles 

tilfældigt i rækkerne.   

I finalen om eftermiddagen deltager den  bedst placerede halvdel af parrene fra de to, tre eller flere 

rækker i en  finalerække, hvor årets bornholmsmestre og deltagere til DM findes, mens de, der ikke 

kvalificerer sig til finalen tilbydes at deltage i en turnering, hvor der udelukkende spilles om 

mesterpoints og æren.  

Antallet af spil i de to runder (kvalifikation og finale/æresrunden) vil afhænge af deltagerantallet, 

men vi vil tilrettelægge alle turneringerne, så der mindst spilles 3 spil i alle runder, og så der 

maksimalt afvikles 72 spil. Med turneringsstart kl. 9.00 kan vi således slutte senest kl. 19.30. 

Tilmeldingsblanketter til BM-åben par, BM-damepar, BM-seniorpar og BM-mixed par er vedhæftet 

denne mail. De lægges ud på distriktets hjemmeside i november. Tilmeldingsfrister og andre 

relevante oplysninger vedrørende BM-turneringerne fremgår af dem. 

Der spilles om sølvpoints ved BM og guldpoints ved DM. 

 

Klubholdturneringen.  

Gennem mange år har der kun været ét eller to hold, som ønskede at deltage i 

kvalifikationsturneringen til DM for klubhold. Det er distriktsbestyrelsens håb, at vi måske også her 

kan få et forøget deltagerantal, og vi vil opfordre jer til at agitere for turneringen i jeres klub. DM 

for klubhold afvikles i weekenden 26.-27. oktober.  

En eventuel kvalifikationsrunde (ved mere end ét tilmeldt hold) vil blive afviklet søndag d. 6. 

oktober, så sidste frist for tilmelding er fredag d. 27. september. Tilmelding til Gorm.  



 
 

 

I denne turnering er det en betingelse at de deltagende spillere på holdet alle er medlem af den 

samme klub.  

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

 

Distriktsholdturneringen.  

I sæsonen 2012-13 fik vi med 5 hold så småt gang i en distriktsholdturnering efter flere års pause. 

Det er bestyrelsens håb, at vi i den kommende sæson får deltagelse af mindst 8 hold, så vi kan 

opdele i to styrkeopdelte rækker.  Det vil  sikre en større jævnbyrdighed mellem de konkurrerende 

hold og gøre flere af kampene mere spændende. Princippet for afviklingen af turneringen bliver 

ligesom sidste år, at holdene indbyrdes aftaler spilletidspunkt og -sted. Der var generel tilfredshed 

blandt deltagerne sidste år med dette koncept.  

I sæsonen 2012 – 13 satte vi deltagergebyret så lavt som kr. 100,- pr. hold i bestræbelserne på at 

genskabe interessen for turneringen. Beløbet dækker langt fra de omkostninger, distriktet har ved at 

afvikle turneringen, så derfor vil i år sætte holdgebyret op med 300% til kr. 400,- pr. hold. 

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 27. september. Tilmelding til Gorm 

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. 

Sidste år havde distriktsbestyrelsen en opfattelse af, at interessen for turneringen blandt vore 

medlemmer var støt faldende og vi ville derfor overveje, om turneringen havde overlevet sig selv. 

Vi har fået mange tilbagemeldinger, som samstemmende lader os forstå, at mange af vore 

medlemmer ønsker propagandaturneringen som et af de udbud, spillere på Bornholm kan benytte 

sig af.  

Derfor vil vi også i år afvikle turneringen, og i lighed med sidste år vælger vi Nyker 

Selskabslokaler. Datoen bliver søndag d. 27. oktober, og der vil blive annonceret i Tidende om 

tidspunkt og tilmelding, når tiden nærmer sig. 

Der spilles om bronzepoints i efterårsturneringen 

 

Så det vi næsten plejer: 



 
 

 

Frokostturneringerne.  

Deltagernes vurdering af såvel spillested som -form og forplejningen var efter sidste års 

frokostturneringer generelt positiv, og bestyrelsen blev kraftigt opfordret til at gentage turneringen i 

år. Der var dog kritiske røster, som påpegede det uheldige i, at spilledatoerne  faldt sammen med 

jagtsæsonen. Det har distriktsbestyrelsen taget ad notam. 

Konceptet er, at hver klub stiller med ét par pr. spillerunde, og de enkelte par må kun deltage én 

gang i turneringen. Med 9 klubber og en distriktsbestyrelse som den 10., kan turneringen afvikles 

som en 5-bords Howellturnering.  

Bestyrelsen har valgt at afvikle turneringen over de 4 lørdage i februar 2014 (1., 8., 15. og 22. 

februar) med spilstart kl. 9.30 afsluttende med frokost (3 håndmadder og en øl/vand). Prisen er kr. 

100,-  pr. spiller for turneringsgebyr, kaffe/te under turneringen og frokost. Turneringen afvikles i 

Østermariehallen. 

En oversigt til fremlæggelse i klubben er vedhæftet . Tilmelding til Gorm senest torsdag d. 23. 

januar 2014 

Der spilles om sølvpoints i frokostturneringerne 

 

Så det nye, som vi håber, at vi komme til at pleje: 

Temaundervisning 4 lørdage.  

Arrangementerne vil blive afviklet med undervisning fra kl. 10 til ca. 12. Efter en frokost bliver der 

afviklet en parturnering med lagte kort, som sigter mod at formiddagens undervisning kan bruges i 

praktiske situationer. De fire temaer bliver: d. 5. oktober: svage 2-åbninger, d. 19. oktober: svar på 

åbning i 1 i major, d. 9. november: svar på og forsvar mod åbning 1NT og endelig d. 16. november: 

slemsøgende meldinger.  

Prisen for at deltage i temaundervisningen er kr. 200,-  pr. spiller, og det inkluderer undervisning, 

kaffe/te hele dagen, frokost (3 håndmadder og en øl/vand) og deltagelse i den tematiserede 

turnering. 

Vi vil bede jer fremlægge vedhæftede tilmeldingsblanket i jeres klublokale og meddele Gorm 

senest fredag d. 27. september, hvem af jeres medlemmer der deltager i hvilke temaer. Snarest 

derefter vil vi meddele, hvor undervisningen vil blive afviklet. 

Der spilles om sølvpoints i den tematiserede turnering  

 

Kortlægning 



 
 

 

Flere klubber har gennem adskillige år gjort brug af muligheden for at få lagte kort til flere/alle 

deres spilleaftner. Merethe Koefoed har hidtil stået for at betjene den kortlægningsmaskine, som 

blev erhvervet i 2003, men som nu er ved at have fordelt sine sidste kort. Distriktet fik i foråret en 

gave fra Sparekassen Bornholms Fond til indkøb af en ny maskine. Bestyrelsen har valgt, at den nye 

maskine i den kommende sæson skal have fast plads hos formanden i Rønne, hvor den indtil videre 

vil blive betjent af et bestyrelsesmedlem.  

Aftaler om kortlægning skal fremover træffes med Gorm, ligesom aftaler om transport af kort fra 

Rønne til spillested og retur træffes med ham. 

For den kommende sæson vil prisen for lagte kort være som sidste år, kr. 1.50 pr. spil mod, at 

brugeren selv henter og bringer korten i/til Rønne. 

Det er distriktsbestyrelsens håb, at lagte kort  i løbet af få år bliver almindeligt i alle klubber under 

distriktet, og derfor lægger vi op til en form for partnerskab med de interesserede klubber fra 

sæsonen 2014-15: 

 Distriktet stiller kortblandemaskine gratis til rådighed mod at klubberne stiller kortmapper, 

som kan benyttes direkte i kortblandemaskinen, og kort gratis til rådighed for hinanden og 

distriktet.  

 Klubber, der vil være med i en sådan ordning kan derefter få lagt/lægge kort mod at bidrage 

med  f.eks. kr. 0,50 pr. spil til en pulje til vedligeholdelse/fornyelse af maskinen og 

bestanden af mapper med kort. Til varetagelse af lægningen forestiller vi os, at der er en 

person i hver klub, som vil være i stand til at varetage lægningen, enten af kort til klubbens 

egne turneringer, eller af kort til alle i f. eks en uge ad gangen.  

 Klubber, som ikke ønsker at investere i udstyr til fælles brug, kan fortsat købe sig til lagte 

kort til en pris, der besluttes år for år. Den pris skal dække såvel bidraget til 

vedligeholdelsespuljen som et bidrag til en eventuel aflønning af kortlæggeren. 

Bestyrelsen vil arbejde videre med ideen og fremlægger et forslag til drøftelse på 

generalforsamlingen 2014. Indtil da modtager vi meget gerne reaktioner fra jer, så vi kan inddrage 

flest mulige ideer til, hvordan forslaget rent praktisk bedst muligt kan udformes. Det ligger 

bestyrelsen meget på sinde, at  I i jeres klub kan få fordel af ordningen.  

 

Turneringslederkurser 

Distriktsbestyrelsen arbejder på at få arrangeret turneringslederkursus i en af weekenderne 16.-17. 

november, 7.-8. december eller 18.-19. januar. De endelige datoer bestemmes af, hvornår DBf kan 

skaffe en underviser. Vi vil derfor bede jer finde ud af, hvor mange medlemmer i jeres klub der er 



 
 

 

interesserede. Med et antal interesserede på 10 eller derover vil vi forsøge at afvikle modul 1 og 2 

på de to weekenddage (8 timer hver).  

Prisen for deltagelse kender vi ikke endnu, da vi ikke har overblik over, hvilke udgifter DBf betaler, 

og hvilke der skal betales af deltagerne. Region Østsjælland afvikler modul 1 og 2  d. 21. september 

og d. 12. oktober til en pris på. kr. 400,- pr. modul inkl. let forplejning og materialer. Mon ikke 

deltagerne i et bornholmsk arrangement kommer til at skulle betale nogenlunde det samme? 

Jeg forventer et svar fra DBf på såvel datoer som på, hvad DBf betaler i løbet af denne uge og vil 

snarest derefter sende oplysningerne til jer. 

Tilmelding til Gorm senest fredag d. 27. september 

 

Juniorarbejde 

I løbet af august vil vi udlevere et brev til eleverne i 6., 7. og 8. klasse i Rønne med tilbud om at 

prøve at spille bridge. Introduktionen vil bestå af 4 eftermiddage fra 14.30 til 16.30 i september, 

hvor de unge mennesker vil blive præsenteret for det at spille kort, det at spille de samme kort som 

de andre, sammenligne resultater, indledende optælling af points og indledende meldinger. Hvis 

der herefter er tilstrækkelig interesse vil vi prøve at  lave en  ungdomsafdeling i samarbejde med  

Rønne BK og/eller Spar 2 med fortsat spilletid om eftermiddagen. Bliver dette en succes, vil 

bestyrelsen overveje at forsøge den gentaget næste år på andre bornholmske skoler og i samarbejde 

med andre klubber. 

 

Det var vist alt for denne gang. Tilbage er bare at ønske en god sæson med masser af gode 

oplevelser ved bordene, medlemstilgang og glade bridgespillere overalt. 

 

Mange hilsner 

Gorm 


