
 

 

10.april 2020 
 

 
Bestyrelsens beretning for 2019 - 2020 
 
På generalforsamlingen i 2019 genvalgtes Erik Mortensen, Svend Aage Holmstrøm og Anette 
Stæhr, og som suppleant og Distriktets repræsentant i DBfs repræsentantskab genvalgtes Niels 
Fensbo.  
Konstitueringen på det førstkommende 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, kontakt til klubber. 
 Niels Fensbo deltager som suppleant i bestyrelsesmøderne og varetager kontakten til DBf 

 
Hen over sommeren holdt bestyrelsen 2 møder for inden sæsonstart at få præciseret, hvad vi som 
distriktsbestyrelse fandt betydningsfuldt at arbejde for i bornholmsk bridge. Derudover har der 
været afholdte 2 bestyrelsesmøder.  
 

  
Hvad skete der i sæsonen 2019 – 20 
 
Medlemstallet 
Medlemstallet er faldet. 487 (334 primær-, 142 klub- og 11 kursusmedlemmer) mod 506 ved 
udgangen af 2019.   
 

Landsdækkende turneringer: 
 
Kvalifikation til 3. division. 
Ingen af holdene fra Bornholmsserien ønskede at deltage i kvalifikationsturneringen til oprykning 
til 3. division.  
 
DM for par/Vinoble Cup 
Resultaterne ved DM for par 2019 blev, at  

 I mixed par sluttede et par midt i og de to øvrige i den nederste fjerdedel i B-finalen,  
 De tre deltagende par i DM-damepar sluttede alle i den nederste fjerdedel. 
 De to deltagende par i DM-seniorpar sluttede hhv. i midten og i den nedre ende. 
 De to deltagende par i DM-åben par sluttede i den øverste halvdel af feltet i B-finalen 
 De to deltagende par i DM-begynder sluttede i den midterste tredjedel af feltet 

 
Opmuntrende er det dog, at af de 12 deltagende par forbedrede de 10 deres handicap i løbet af 
turneringerne, mens kun 2 sluttede med et dårligere handicap. 
  
Resultaterne bevirker, at Bornholm ved DM-2020 igen har 3 pladser i åben og mixed par, mens den 
frie tilmelding til både dame- og seniorpar opretholdes. 



 

 

 
Vinoble Cup havde igen deltagelse af to hold med bornholmske deltagere, som desværre ikke 
levede helt op til sidste års flotte resultater. 
 
DM for klubhold. 
Til turneringen om DM for klubhold d. 26.-27.. oktober 2019 i Århus repræsenteres Bornholm af 
Rønne Bridgeklub, som var eneste tilmeldte klub til kvalifikationen til DM. Holdet, som bestod af 
Bjarne Andersen, Gert J. Hansen, Torben Jørgensen og Anders Gummesen, sluttede på 12. pladsen. 
Til turneringen i 2020 har kun én klub, Rønne Bridgeklub, tilmeldt hold, hvorfor Rønne Bridgeklub 
er kvalificeret til deltagelse  
 
Pokalturnering 
Et bornholmsk hold, bestående af Poul Hansen, Hans Aage Munch, Leif Rømer og Peter Braid, 
deltog og spillede sig frem til 5. runde, som skulle have været afviklet d 22. marts 2020. Denne 
kamp er udsat pga. Coronasituationen 
 
 

Afviklede BM-turneringer i sæsonen 2019 - 20 
Distriktsholdturnering: 
For fjerde år i træk er distriktsholdturneringen blevet afviklet med 12 hold, fordelt i tre rækker, 
Bornholmsserien, Serie 1 og serie 2 efter samme koncept, som de foregående to år, nemlig 
at lade holdene selv finde spilledatoer og afvikle de to første kampe i private hjem, mens den tredje 
og sidste kamp blev afviklet som et fællesarrangement for alle hold og med lagte kort i Nyker 
Selskabslokaler.  
Sidste runde skulle have afviklet søndag d. 29. marts, men pga. Coronasituationen har bestyrelsen 
besluttet at udsætte den til søndag d. 13. september, hvilket er meddelt de deltagende hold. 
 
Parturneringer 
Igen i den overståede sæson har der været en rimelig tilslutning til de fire 
bornholmsmesterskabsturneringer for par.  
 
Resultater af BM-parturneringerne 
  BM-åben par, 12. januar 2020: 18 deltagende par.  

1. Poul Hansen – Hans Aage Munch, Rønne 
2. Torben Jørgensen og Anders Gummesen, Rønne 
3. Mogens Hansen, Rønne, og Svend Aage Thorsen, Nyker-Klemensker 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af   
 Torben Jørgensen og Anders Gummesen, Rønne 
 Claus Pedersen og Michael Espersen, Nexø 
 Erik Hansen og Folmer Dahl 
   
BM-damepar, 26. januar 2020: 12 deltagende par 

1. Inge-Lise Kofoed og Marianne Madsen, Rønne 
2. Susanne Marcker og Lene Hågensen, Nexø 
3. Christa Poulsen, Svaneke, og Lene Munch Christensen, Nexø  

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af  
 Susanne Marcker og Lene Hågensen, Nexø 
 Birgit Kofoed Hansen, Svaneke og Ruth Vesth, Nexø 
 
  BM-seniorpar, 9. februar 2020: 18 deltagende par 

1. Vibeke Madsen, Vedbæk og Jens Toft, Spar2  



 

 

2. Poul Hansen, Rønne, og Henrik Ipsen, Nexø 
3. Mariane Ottesen og Morten Jespersen, Rønne 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af  
Vibeke Madsen, Vedbæk og Jens Toft, Spar2  

 Poul Hansen og Hans Aage Munch, Rønne 
 
  BM-mixed par, 8. marts 2020: 14 deltagende par 

1. Lone Malling og Gert Hansen, Rønne 
2. Inge-Lise Kofoed og Bjarne Andersen, Rønne 
3. Birthe og Jan Holm, Rønne  

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af  
Birthe og Jan Holm, Rønne 
Mariane Ottesen og Morten Jespersen, Rønne 
Rikke Thisen og Jørgen Lund Jensen 
 

  BM/Kvalifikation til DM- begynder, 19.april 2020. 
       Turneringen blev aflyst pga. Coronasituationen 
 DM for begyndere i  Svendborg aflyses 

 

   
De grønne turneringer. 
En enkelt klub, Spar2, havde i årets løb mod på at afvikle en grøn turnering, og det lykkedes at 
samle 16 par, så der kunne spilles i to 4-bords rækker. Turneringen afvikledes lørdag d. 18. januar. 
 
Efterårsturnering 
 84 spillere deltog i 2019, delt op efter handicap i 3 7-bordsrækker. Højeste score i salen blev opnået 
af Anette og Kai Munch med 210 points, hvilket indbragte dem hovedpræmien, en stor kurv med 
godter. Alle øvrige rækkevindere og toere blev begavet med vinpræmier. 
 
Annoncering af sæsonstarten 

Generalforsamlingen 2019 tilsluttede sig, at distriktsbestyrelsen – indtil andet besluttes – sætter en 
meget kort annonce i Tidende og Rytterknægten med henvisning til Distriktets hjemmeside, som i 
perioden fra medio 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. 

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. 

 
 



 

 

 

Andre aktiviteter, nye ideer og tanker 
 
 

DBfs revision af rejserefusionsbestemmelserne 
DBfs sekretariat arbejdede sidste år med at justere reglerne og taksterne for rejserefusioner i 
forbindelse med bornholmske spilleres deltagelse i turneringer i det øvrige land.  Resultatet fik vi 
nys om i midten af juni måned, og det var ikke opløftende. Sekretariatets studier af færgplaner og –
priser for Bornholmslinien havde efterladt dem, der skulle beregne de fremtidige rejserefusioner, i 
den tro, at lavpriser, gældende i vintersæsonen, også gjaldt i højsæsonen, maj til august. Vi blev 
derfor noget overraskede over at finde ud af, at rejserefusionen for 4 spillere fra Bornholm, der 
skulle rejse f.eks. Rønne – Svendborg t/r i egen bil,  fremover ville beløbe sig til kr. 800,-. 
Bestyrelsen har haft drøftelser med såvel Turneringskomiteen, som udarbejder 
rejserefusionsreglerne, som hovedbestyrelsen ved formand Nis Rasmussen om misforholdet mellem 
det udmeldte beløb og de faktiske sommerpriser på færgetransporten i højsæsonen, og vi har opnået 
et efter vores mening rimeligt og retfærdigt resultat.  
 

 Samarbejde mellem klubberne om fælles bridgeundervisning 
På det årlige møde mellem de bornholmske bridgeklubledere og distriktsbestyrelsen i september 
blev udgangen på diskussionen om den fremtidige begynderundervisning på Bornholm jf. 
mødereferatet, at ”Det har vist sig, at når flere klubber udbyder begynderundervisning kan det være 
meget vanskeligt at samle et tilstrækkeligt antal kursister. Det skal derfor foreslås, at der kun 
udbydes ét begynderkursus i distriktet pr. sæson, således at der kan forventes et tilstrækkeligt antal 
kursister og, at disse i anden halvdel af kurset kan få mulighed for at deltage i en særskilt 
begynderrække i den arrangerende klub eller i en anden klub. Denne ”indslusningsturnering” synes 
meget afgørende for kursisternes fortsættelse som blivende medlemmer i klubberne.” 

Der var endvidere enighed om, at undervisningen fremover skulle samles i Rønne, men at ”selvom 
begynderundervisningen foregår i Rønne vil kursisterne blive sendt ud til 
”indslusningsturneringer” i de klubber, som kan og vil arrangere sådanne turneringer. Det 
forudsætter dog at deltagerantallet i disse turneringer er minimum 12 personer svarende til 3 
borde.” 
 
 

Kursus for elitespillere med henblik på at sikre bornholmske spillere 
bedre placeringer ved landsdækkende turneringer. 
På klubledermødet i september enedes deltagerne om at afprøve, om det er muligt at forberede vore 
bedste spillere bedre på de tekniske, taktiske og psykiske udfordringer, de vil møde, når de deltager 
i f.eks. DM-, pokal- eller divisionsturneringer. 

Distriktsbestyrelsen enedes på sit møde d. 28. november om, at  

 Distriktet gerne vil stå som koordinator for arbejdet med at gøre vore DM-deltagere bedre 
rustet til at gøre sig gældende i DBfs turneringer 

 vi skal arbejde for, at de udvalgte spillere trænes i færdigheder som for eksempel optælling 
af modstanderes points, vurdering af modstanderes kortfordelinger, taktiske overvejelser, 
håndtering af modstanderes psykiske påvirkning, mens rent melde- og spilletekniske 
elementer kun skal inddrages i det omfang, deltagerne ønsker det. Vi går ud fra, at de, der 



 

 

vælges som deltagere, allerede behersker et gennemarbejdet og -prøvet melde- og 
spillesystem 

 et eventuelt træningsforløb skal varetages af en kompetent bridgespiller med stor såvel 
teoretisk som praktisk bridgeerfaring og -indsigt. Det skal afvikles i perioden april – juni, 
når resultaterne af de fire BM-turneringer, og dermed deltagerne til årets fire DM-
turneringer, er kendt. 

  vi i år udelukkende afprøver ideen med de spillere, som vi sender til DM i Svendborg i juli 
og det klubhold, som i oktober skal deltage i DM for klubhold.  

Arrangementet i år vil derfor af distriktsbestyrelsen blive tilbudt de spillere, som drager til par-DM i 
Svendborg i juli og klubhold-DM i oktober.  

Distriktsbestyrelsen har kontakt med en herboende bridgespillere, som taktisk, teoretisk og teknisk 
er på meget højt niveau. Vedkommende har givet tilsagn om at ville forsøge at etablere et givtigt 
kursus. Efter vedkommendes opfattelse bør kurset ikke strække sig over mere end 8 timer og 
afvikles over enten en hel eller to sammenhængende dage i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag og 
den efterfølgende weekend.  
 

Uddannelse af flere BC3-brugere i klubberne 

I efteråret 2018 afholdt Distriktet et kursus for nye BC3-brugere på Bornholm. Flere har siden da 
opfordret til, at der snarest bliver afholdt endnu et begynder-/let øvetkursus. Det er et ønske i flere 
klubber, at der er flere BC3-kyndige i klubben, så arbejdet med at forberede og afvikle 
turneringsaftnerne ikke kun hænger på en enkelt person. Der arbejdes med af få et kursus til 
Bornholm, men Coronaepidemien betyder, at det næppe lykkes før efterårssæsonen er startet. Det 
skal ikke afholde klublederne fra allerede nu at overveje emner til et kommende kursus. 

 

Samarbejde med Team Bornholm om en årlig nordisk 
bridgeturnering på Bornholm. 
Planerne om at etablere et årlig turnering på Bornholm i et samarbejde mellem Distrikt Bornholm 
og Team Bornholm med deltagelse af spillere fra de tre skandinaviske lande er skrinlagt. Trods en 
ihærdig markedsføring  gennem foråret, sommeren og efteråret 2019 mente hverken vi eller Team 
Bornholm at kunne se tilløb til et fornuftigt deltagerantal.   
 
 
 
På distriktsbestyrelsens vegne 


