
 

 

11. april 2022 
  

Bestyrelsens beretning for 2021 - 2022 
 

 

På generalforsamlingen i 2021 genvalgtes Erik Mortensen, Anette Stæhr og Svend Aage Holmstrøm 

som bestyrelsesmedlemmer, og som suppleant og Distriktets repræsentant i DBfs repræsentantskab 

genvalgtes Niels Fensbo. 

Konstitueringen på det første bestyrelsesmøde resulterede i følgende fordeling af primære 

arbejdsopgaver 

• Erik Mortensen:   Sekretær, kontakt til spillesteder, turneringsafvikling 

• Svend Aage Holmstrøm:  Hjemmeside og teknisk leder under turneringer, 

• Lene Hågensen:   Kontakt til medier 

• Anette Stæhr:    Kasserer 

• Gorm Christensen:   Formand, turneringstilrettelæggelse og -afvikling, kontakt til  

                                               klubber. 

• Niels Fensbo deltager som suppleant i bestyrelsesmøderne og varetager kontakten til DBf 

 

 

Hvad skete der i sæsonen 2021-22 
 

 

Medlemstallet 
Medlemstallet er igen faldet. Pr. 31. december 2021 har Distrikt Bornholm 422 medlemmer (303 

primær- , 107 klub- og 12 kursusmedlemmer) mod 446  medlemmer (319 primær- og 127 

klubmedlemmer) ved udgangen af 2020.    
 

 

 

Landsdækkende turneringer: 
 

Kvalifikation til 3. division. 
Kvalifikationsturneringen om oprykning til 3. division i foråret 2021 var som følge af 

coronasituationen aflyst. 

 

DM for par/Vinoble Cup 
Bridgefestivalen 2021 blev som følge af coronarestriktionernes forsamlingsloft afviklet digitalt, og 

ingen bornholmske par deltog . 

  

DM for klubhold. 
 Turneringen afvikledes i Odense i weekenden 30.-31. oktober 2021.  Rønne BridgeForum deltog 

med et hold, bestående af Gert Hansen/Bjarne Andersen, Anders Gummesen/Torben Jørgensen og 

Jens Toft/Vibeke Madsen. Holdet sluttede efter 3 sejre og 8 nederlag på en 11. plads. 

 

Pokalturnering 
Et bornholmsk hold, bestående af Poul Hansen, Hans Aage Munch, Leif Rømer og Peter Braid, 

deltager og har vundet sin kamp i 4. runde. Holdet er derfor videre til 5. runde, som afvikles d. 1. 

maj 2022. 



 

 

 

 

 

Afviklede/planlagte turneringer i sæsonen 2021 - 22 
Et gammelt ønske fra kassereren og de ansvarlige for afviklingen af  Distriktets forskellige 

turneringer er blevet indfriet i årets løb, og uden nævneværdige problemer: 

Indbetaling af turneringsgebyrer er overgået fra den gamle ”hånd til hånd”-overlevering af  muligt 

inficerede sedler og mønter til digital overførsel via MobilePay eller bankkonto. 

Det er vi meeeget glade for i bestyrelsen, og forhåbentlig fortsætter den nye stil. 

Noget godt har Corona alligevel medført. 

 

 

Distriktsholdturnering 
For sjette år i træk er distriktsholdturneringen blevet afviklet med 12 hold, fordelt i tre rækker: 

Bornholmsserien, Serie 1 og serie 2. 

Turneringen er tilrettelagt efter samme koncept, som de foregående fem år, nemlig 

at lade holdene selv finde spilledatoer for de to første kampe og afvikle dem i private hjem, mens 

den tredje og sidste kamp afvikles d. 24. april 2022 som et fællesarrangement for alle hold og med 

lagte kort og kaffe-/kagebord i Nyker Selskabslokaler. 

Først på generalforsamlingen kan det derfor afsløres, hvem der løb med hæderen i de forskellige 

rækker. 

 

 

Efterårsturnering 
Turneringen var som følge af coronarestriktioner aflyst i efteråret 2020, men kunne igen afvikles d.  

7. november 2021, dog med det laveste antal tilmeldte gennem de seneste 10 år. 

48 spillere deltog, delt op efter handicap i 3 4-bordsrækker. Højeste score i salen blev opnået af 

Peter Skafte og Claus Pedersen med 109 points, hvilket indbragte dem hovedpræmien, en stor kurv 

med godter. Alle øvrige rækkevindere og toere blev begavet med vinpræmier. 

Bestyrelsen har drøftet og vil gerne høre generalforsamlingens mening om, hvorvidt  interessen for 

at deltage i turneringen kan styrkes, hvis den i højere grad tilgodeser spillere med handicaps over 

f.eks 25.   

 

 

 Landsdækkende handicapturnering, 27. februar 2022: 12 deltagende par 

 Placering i det 80 par store landsdækkende felt og handicapforbedring 

  6. Anne Skov og Niels Fensbo, Rønne BridgeForum  (hcp: - 1,00) 

15. Merethe Koefoed, Nexø og Birger Nielsen, Pedersker  (hcp: - 0,48) 

            18. Stefan Granild og Jens Hansen, Rønne BridgeForum  (hcp: - 0,43) 
 
 

Resultater af BM-parturneringerne 
   

 

BM-åben par, 27. marts  2022: 6 deltagende par. 

1. Poul Hansen og Hans Aage Munch, Rønne BridgeForum 

2. Claus Pedersen, Nexø og Peter Skafte, Rønne BridgeForum 

3. Leif Rømer, Rønne BridgeForum og Peter Braid, Nexø 
Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af   

 Torben Jørgensen og Anders Gummesen, Rønne BridgeForum 

  



 

 

  

 

 BM-damepar, 23. januar 2022: 8 deltagende par 

 Birgit Kofoed Hansen, Svaneke, og Ruth Vesth, Nexø 

 Ulla Fink, Rønne BridgeForum, og Christa Poulsen, Nexø 

 Susanne Marcker og Lene Hågensen, begge Nexø  

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af 

Birgit Kofoed Hansen, Svaneke, og Ruth Vesth, Nexø 

Ulla Fink, Rønne BridgeForum, og Christa Poulsen, Nexø 

Susanne Marcker og Lene Hågensen, begge Nexø 
 

 

  BM-seniorpar, 6. marts 2022: 12 deltagende par 

1. Gert J. Hansen og Bjarne Andersen, Rønne BridgeForum 

2. Leif Rømer og Peter Braid, Rønne BridgeForum 

3. Poul Hansen og Hans Aage Munch, Rønne BridgeForum 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af  

Mariane Ottesen og Morten Jespersen, Rønne BridgeForum 
 Grethe Arvidsen, Hasle-Rutsker og Kai Munch, Nyker-Klemensker, 

 

 

  BM-mixed par, 20. marts 2022: 14 deltagende par 

1. Mariane Ottesen og Morten Jespersen, Rønne BridgeForum 

2. Gudrun Edvardsen og Leif Rømer, Rønne BridgeForum 

3. Ruth Vest og Henning Vest, Nexø Bridgeklub 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af 
Mariane Ottesen og Morten Jespersen, Rønne BridgeForum 

Birthe og Jan Holm, Rønne BridgeForum 

 

  BM/Kvalifikation til DM- begynder, 3.april 2022. 

       Grundet manglende tilslutning kunne turneringen ikke afvikles, hvorfor Distrikt Bornholm  

            ikke sender deltagere til DM-begynder. 

 

  

Om indkvarteringen af Distrikt Bornholms DM- og Festivaldeltagere 
Gennem de seneste 9 år har distriktsbestyrelsen stået for at leje en passende bolig til indlogering af 

de mange bornholmske bridgespillere, som ønskede at deltage i turneringer i forbindelse med 

Bridgefestivalen. 

Det startede i 2013 med en aftale med Institut for Kunstterapi i Gadbjerg, nær Vingsted, hvor mange 

af vore festivaldeltagere valgte at overnatte under deres deltagelse i de forskellige DM-turneringer. 

Fra 2014 og frem til coronaen lukkede Festivalen i 2020 har Røde Mølle, nær Svendborg – med en 

enkelt afstikker til Pejrup i 2015 og et enkelt år (2016) uden fællesbolig - været rammen om de 

bornholmske bridgespilleres overnatning. 

Igen i år har distriktsbestyrelsen lejet Røde Mølle under Bridgefestivalen. 

Økonomien i udlejningen har indtil i år været acceptabel. Distriktet har lejet hele ejendommen og 

lejet de 10 værelser ud til de deltagende medlemmer for kr. 350,- og 550 for hhv. enkelt- og 

dobbeltværelser. Hidtil har der været rimelig balance mellem Distriktets udgift til leje af 

ejendommen og indtægterne fra udlejningen til medlemmerne. Over årene fra 2014 til og med 2019 

har der samlet været et mindre overskud på ca. kr. 4000,-. 

 

I år ser det ud til, at der vil blive et større underskud på udlejningen, fordi 



 

 

• lejeudgiften er steget ca. kr. 4000,- siden vi sidst (i 2019) lejede stedet, 

• færre spillere end de foregående år ønsker at deltage i Festivalen, og 

• flere spillere end tidligere ønsker at bo et andet sted end på Røde Mølle. 

Et overslag pr. 1. april , hvor hovedparten af vore BM-deltagere har fået tilbud om at deltage i DM 

og overnatning på Røde Mølle, antyder, at vi kan risikere at stå tilbage med et underskud på 2022-

lejemålet på omkring kr. 11.000,-. Samlet vil udlejningen fra 2014 til 2022 således kunne resultere i 

et samlet underskud på ca. kr. 7.000,-. 

Som følge af denne udvikling finder bestyrelsen det ikke økonomisk forsvarligt at fortsætte med at 

leje Røde Mølle til festivaldeltagerne fremover. 

  

 

I konsekvens af denne uheldige udvikling gennem det seneste år ønsker distriksbestyrelsen 

generalforsamlingens stillingtagen til, om bestyrelsen fortsat kan tillades at tilrettelægge fælles 

overnatningsmuligheder for de deltagende bornholmske spillere på vilkår, hvor Distriktets formue 

anvendes med risiko for tab. 

 

Annoncering af sæsonstarten 

Generalforsamlingen 2021 tilsluttede sig, at distriktsbestyrelsen igen skulle sætte en meget kort 

annonce i Tidende og Rytterknægten med henvisning til Distriktets hjemmeside. 

Bestyrelsen foreslår, at ordningen videreføres i 2022, så Distriktets hjemmeside i perioden fra 

medio august til 15. september på forsiden UDELUKKENDE vil have 

• link til de 7 klubbers hjemmesider 

• link til udbuddene af begynderundervisning og 

• link til Distriktets sæsonplan 

Annoncen sættes samtidig på Distriktets Facebook-side. 

Klubberne opfordres derfor til at sikre, at forsiden på deres hjemmesider i den periode bliver 

tilpasset, 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 klubberne. Anfør også gerne, 

hvem interesserede kan kontakte for yderligere oplysninger. 

Udgiften til annoncen dækkes af Distriktet. 

 

 

 

Opgradering af BC3-brugerne i de enkelte klubber. 

På klubledermødet – som i den forgangne sæson  af coronahensyn først blev afholdt lørdag d. 12. 

februar 2022 – drøftede bestyrelsen og klublederne muligheder for at afholde et kort BC3-

intro/repetitionskursus i hver af de 7 klubber umiddelbart inden sæsonstarten. 

Distriktsbestyrelsen vil til hvert kursus være repræsenteret ved mindst én BC3-kyndig 

Klubberne kan i løbet af foråret hver især overveje indhold og form på disse opvarmningskurser. 

Hovedformålet skulle være, at alle de personer, der hen over sæsonen har med BC3 at gøre i 

klubben, får pudset formen af, så de til enhver tid fremover vil være i stand til at sikre gode og 

problemfrie afviklinger af spilleaftnerne. 



 

 

Der udspandt sig en god debat, hvoraf det fremgik, at hovedproblemet i klubberne er, at fastholde 

rutinen hos dem, som ikke til daglig har fingrene i BC3, så også afløserne føler sig sikre i 

betjeningen af systemet. 

Fra flere deltageres side blev der stillet forslag om at opfordre DBf til en mere aktiv indsats med 

f.eks. at udarbejde en letforståelig lommemanual til brug i de mest almindelige BC3-funktioner. 

 

 På distriktsbestyrelsens vegne 

 Gorm Christensen 

 

 

 


