
 
 

 

Rønne, d. 14. august 2014 

 

Kære klubledere 

Sikke en sommer. Det har været vanskeligt for mig at tage mig sammen til at forfatte dette første 

nyhedsbrev for sæsonen 2014-15.  Nu er det endelig gjort, og I kan blive informeret om, hvilke 

tanker, ideer og planer distriktsbestyrelsen siden generalforsamlingen har fostret for den kommende 

sæson. 

På årets generalforsamling var der genvalg til Mogens Nørregaard og Gorm Christensen samt Tove 

Pihl som suppleant. 

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 Svendborg brillerede især Inge Nielsen/Peter Ringsted med en placering som nr. 26 

i A-finalen i mixed par, Inge-Lise Kofoed/Marianne Madsen med en 5. plads i damepar og Inge-

Lise Kofoed/Bjarne Andersen med en 2. plads i seniorpar. Disse 3 præstationer udløser alle ekstra 

pladser til Distrikt Bornholm ved næste års DM, ligesom Tove Pihl/Lone Mallings 20. plads i 

damepar og Leif Rømer/Peter Braids 24. plads i seniorpar gør. Vi kan derfor forvente at have 4 

pladser i mixed par, damepar og seniorpar og som i år 3 i åben par. 

Det overnatningssted, som bestyrelsen – med bistand fra  Inge-Lise og Jens Kofoed og Kresten 

Jensen - havde taget kontakt til, og som næsten alle bornholmske DM-deltagere indlogerede sig på, 

fik mange positive kommentarer fra deltagerne, men også en del kritiske bemærkninger vedrørende 

trafikstøj fra landevejen, som lå klos op ad ydermuren til 4 af værelserne. Bestyrelsen vil derfor 



 
 

 

arbejde på, at vi igen næste år kan tilbyde vore DM-deltagere at bo samlet, men et sted uden 

nattesøvnsforstyrrende trafikstøj. 

 

Og hvilke ideer og planer har distriktsbestyrelsen så for den 

kommende sæson? 

Først det, vi plejer: 

BM-turneringerne: 

Generalforsamlingen 2014 anbefalede, at alle BM-turneringer for par afvikles med kun én spilledag 

pr. mesterskab og  uden kvalifikationsspil. Med 24 eller færre tilmeldte par anbefalede 

generalforsamlingen, at turneringen afvikles med 3 spil pr. runde. Ved mere end 24 tilmeldte par, at 

der spilles 2 spil pr. runde. 

Tilmeldingsblanketter til BM-åben par, BM-damepar, BM-seniorpar, BM-mixed par og de lokale 

DM-begynderpar og DM-klubspillerpar udsendes midt i november (åben par og damepar), midt i 

januar (seniorpar og mixed par) og i starten af marts (begynder og klubspiller). De lægges desuden 

ud på distriktets hjemmeside i november. Tilmeldingsfrister og andre relevante oplysninger 

vedrørende turneringerne fremgår af dem. 

Der spilles om sølvpoints ved BM og guldpoints ved DM. Ved de lokale DM-begynder- og-

klubspillerturneringer spilles der om bronzepoints. 

 

Klubholdturneringen. 

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

kvalifikationsturneringen til DM for klubhold. Dette har muligvis noget at gøre med tidspunktet for 

kvalifikationen, som de seneste år har været i starten af oktober med et efterfølgende DM i 

slutningen af oktober. Derfor har distriktsbestyrelsens valgt fremover at placere 

kvalifikationsturneringen i april, så der bliver bedre tid mellem kvalifikation og DM. 

Kvalifikationsturneringen (ved mere end ét tilmeldt hold) vil blive afviklet søndag d. 12. april 2015, 

i Nyker Selskabslokaler med tilmelding senest fredag d. 23. marts 2015. 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 2013-14 deltog 8 hold i distriktsholdturneringen, fordelt med 4 hold i Bornholmsserien 

og 4 i Serie 1. Det er bestyrelsens håb, at vi i den kommende sæson igen får deltagelse af mindst 8 

hold, men ser hellere 12, hvilket vil give  flere kampe 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. 

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

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 26. 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.2. 

november i Nyker Selskabslokaler, og der vil blive annonceret i Tidende om tidspunkt og 

tilmelding, når tiden nærmer sig ligesom der vil blive sendt tilmeldingslister til klubberne. 

Der spilles om bronzepoints i efterårsturneringen 

 

Så det vi næsten plejer: 

Frokostturneringerne. 

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

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

år. Der var blandt deltagerne røster fremme om, at frokostturneringerne blev afviklet som 

handicapturneringer, men det synspunkt vandt ikke tilslutning på årets generalforsamling. 

Frokostturneringerne afvikles derfor som almindelige turneringer. 



 
 

 

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 2015 (7., 14., 21. og 28. 

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 udsendes sidst i november. Tilmelding til Gorm senest 

torsdag d. 22. januar 2015 

Der spilles om sølvpoints i frokostturneringerne 

 

Temaundervisning 4 lørdage. 

Selv om tilslutningen til temaundervisningen sidste år ikke helt levede op til bestyrelsens 

forventninger, har vi besluttet at prøve konceptet af endnu en gang. I år med lidt nye emner og et 

enkelt allerede afprøvet. 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. 11. oktober: Mulige svar 

på åbning 1 i major, d. 25. oktober: Kortvurdering, d. 15. november: Farveskiftsignaler og endelig 

d. 29. 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. 26. september, hvem af jeres medlemmer der deltager i hvilke temaer. Snarest 

derefter vil vi meddele, hvor undervisningen vil blive afviklet. 

På årets generalforsamling ønskede bestyrelsen en tilkendegivelse fra  klublederne om, at de vil 

propagandere mere intensivt for temaundervisningen, og den gav de fremmødte klubledere. 

Der kan evt. spilles om sølvpoints i den tematiserede turnering. Det afstod deltagerne fra sidste år, 

da de hellere ville have tid til at diskutere spillene undervejs. 

 

Kortlægning 



 
 

 

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

deres spilleaftner. I det kommende år har vi fået en forhåbentlig kommende juniorspiller til at stå for 

kortlægningen, men aftaler om kortlægning 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 – som annonceret på generalforsamlingen 2013 - 

være kr. 2,- pr. spil. 

 

Turneringslederkurser 

Distriktsbestyrelsen har arrangeret turneringslederkursus modul 3 i  weekenden 4. - 5. oktober. Vi 

vil derfor bede jer finde ud af, hvor mange af turneringslederne i jeres klub, som allerede har modul 

1 og 2, der er interesserede.   

Prisen for deltagelse inkl. let forplejning og materialer er kr. 450,-. 

Tilmelding til Gorm senest fredag d. 26. september 

 

Og så det nye 

Begynderundervisning 

Årets generalforsamling besluttede, at begynderundervisning fremover skal ligge i distriktsregi. I 

den kommende sæson vil Distrikt Bornholm derfor udbyde begynderundervisning på Østre Skole i 

Rønne og på Paradisbakkeskolen i Nexø. 

Vi vil ved kursusstarten opfordre kursisterne til at melde sig ind som K-medlemmer i en af de lokale 

bridgeklubber. 

Kursisterne indbetaler kursusgebyret til distriktets konto, hvorefter distriktsbestyrelsen sørger 

for at hverve undervisere,  indkøbe materiel, afregne med klubberne for K-medlemsskaber og 

varetage kontakten til kursisterne. 

 

Afviklingen og gebyret på de to kurser er lidt forskellige: 

 

Rønne. 

Sæsonstart:     Torsdag den 25.09.2014. Herefter hver torsdag fra kl.19.00 -21.30 



 
 

 

Spillested:     Østre Skole 

Tilmelding:       Senest fredag d. 19. september til Gorm. 

Deltagergebyr:  kr. 525,- for hele sæsonen. Gebyret dækker undervisning, K- 

  medlemsskab af en klub og bog1 og 2 i lærebogssystemet ”Spil bridge 1 

  -4” 

Nexø. 

Sæsonstart:    Torsdag den 25.09.2014. Herefter hver torsdag fra kl.19.00 -22.00 

Spillested:   Paradisbakkeskolen 

Tilmelding:   Senest den 20.09.2014 til en af de nedenstående klubber. 

  Pedersker Bridgeklub Jan Pedersen. Tlf. 56974374. e-mail :   

   pederskerbridgeklub@gmail.com 

  Nexø Bridgeklub Hans Jørn Mouritsen. Tlf.56492584, e-mail: 

 langedeby@tdcadsl.dk 

  Svaneke Bridgeklub  Mogens Nørregaard. Tlf. 56443130, e-mail:  

   mogens.rena@gmail.com 

Deltagergebyr:  kr. 400,- for hele sæsonen. Gebyret dækker undervisning, K- 

  medlemsskab af en klub og bog1 i lærebogssystemet ”Spil bridge 1 - 4” 

 

Klubkonsulent 

Niels Fensbo, som er Bornholms klubkonsulent, har forelagt bestyrelsen planer om en 

spørgeskemaundersøgelse, der skulle kunne give indblik i, hvilke ønsker/planer de bornholmske 

bridgespillere har vedrørende deres udviklingsmuligheder, engagement, forventninger. Vi vil bede 

klublederne være behjælpelige med både at printe det vedhæftede spørgeskema ud (printer I på 

begge sider, kan det være på er enkelt A-4 ark), at få så mange medlemmer som overhovedet muligt 

til at udfylde det (f.eks. den første klubaften) og endelig at sende de udfyldet skemaer til Niels 

Fensbo, Voldgade 57, 3700 Rønne. 

 

Mange hilsner 

Gorm 

Gorm Christensen 

Bestyrelsesformand, Distrikt Bornholm 

Lille Madsegade 14 

3700 Rønne 

Tlf.: 22 88 58 01 

mail: gorm@gormch.dk 

Distrikt Bornholms konto: Nordea reg.nr. 0650 konto 6278 271 844 
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