
 
 

 

12. april 2014 
 

Bestyrelsens beretning for 2013 - 2014 

 
Til  generalforsamlingen i 2013 havde Finn Rasmussen meddelt, at han ikke længere kunne afse tid 
til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Aase Kjøller blev valgt som bestyrelsesmedlem og Tove Pihl 
som suppleant.  
Konstitueringen resulterede i følgende fordeling af arbejdsopgaver 

• Erik Mortensen: Sekretær, kontakt til spillesteder, turneringsafvikling  
• Svend Aage Holmstrøm: Hjemmeside og teknisk leder under turneringer,  
• Mogens Nørregaard: Kontakt til medier og sponsorer 
• Aase Kjøller: Kasserer 
• Gorm Christensen: Formand. Kontakt til DBf, turneringstilrettelæggelse, nyhedsbreve til 

klubber, 
• Tove Pihl detager som suppleant i bestyrelsesmøderne 

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.  
Bestyrelsen valgte at prioritere følgende: Fastholdelse af deltagerantallet i distriktsarrangementerne,   
undervisning af de let øvede,  gennemførelse af turneringslederkursus. 
Yderligere 3 møder er afviklet gennem sæsonen. 

 

Hvad skete der i sæsonen 2013 - 14 

Medlemstallet 
Medlemstallet er faldet en smule fra 526 til 510. Det er ikke drastisk. Tendensen er den samme over 
størstedelen af landet, og Bornholm er stadig et af de distrikter der har den højeste  medlemsskare i 
forhold til indbyggertallet. De 526 medlemsskaber dækker over 380 personer, hvoraf mange er 
medlemmer i flere klubber. 
 

Landsdækkende turneringer: 
Kvalifikation til 3. division.  
1. weekend i juni. Poul Hansens hold deltog som vindere af distriktsholdturneringen. Det lykkedes 
desværre ikke for holdet at kvalificere sig til deltagelse i 3. division øst. 
 
DM for par 
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 DM-2014, men også mixed, åben og begynderpar 
kom fra Vingsted med æren i behold, dog uden at placere sig til tillægspladser. I år deltager 
Bornholm som tidligere med 3 par i mixed par, 3 i åben par og 5 i seniorpar, mens damerne har øget 
den bornholmske repræsentation fra 4 til 5 par. 
 

DM for klubhold.  
Kun Åkirkeby Bridgeklub meldte sig til kvalifikationen om at deltage ved DM. Derfor deltog holdet 
med Poul Hansen, Henrik Ibsen, Leif Rømer og Jørgen Sonne uden kvalifikation i DM for 



 
 

 

klubhold. Turneringen blev afviklet i Viborg sidste weekend i oktober. Holdet placerede sig som nr. 
9 af 12. 
 
Pokalturnering 
2 hold deltog:  
Leif Rømer, Poul Hansen, Jørgen Sonne, Henrik Ibsen og Claus Pedersen. Udgik efter nederlag i 4. 
runde 
Gert Hansen, Bjarne Andersen, Axel Koefoed og Peter Braid. Udgik efter nederlag i 4. runde 
 

 

Afviklede BM-turneringer i sæsonen 2013 - 14  

Distriktsholdturnering:  
8 hold deltog, fordelt i to rækker, Bornholmsserien og Serie 1. Vinder af Bornholmsserien blev Poul 
Hansen, Jørgen Sonne, Leif Rømer, Axel Kofoed og Peter Braid, som dermed er Bornholmsmestre 
og har vundet retten til at deltage i kvalifikationsturneringen om oprykning til 3. division  
 
Parturneringer 
Fortsat god deltagelse til Bornholmsmesterskaberne for par. Også damepar er nu godt besøgt. Hele 
16 par havde meldt sig i år efter et par år med svigtende interesse.  
 
  BM-åben par, 12. januar 2014: 18 deltagende par.  

1. Peter Ringsted/Inge Nielsen, Rønne      
2. Mariane Ottesen/Morten Jespersen, Rønne 
3. Gert Hansen, Rønne/Hans Peter Sonne, Hasle-Rutsker  

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Mariane Ottesen/Morten Jespersen, Gert 
Hansen/Axel Kofoed og Merethe Koefoed/Birger Nielsen 
 

  BM-damepar, 26. januar 2014:  16 deltagende par 
1. Merethe Koefoed/Anne Lise Alstrup, Nexø 
2. Tove Pihl, Åkirkeby/Lene Munch Christensen, Nexø 
3. Ruth Vesth/Grethe Christoffersen, Nexø 

 Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Merethe Koefoed/Anne Lise Alstrup, 
Tove Pihl/Lone Malling, Ruth Vesth/Grethe Christoffersen, Inge-Lise Kofoed/Marianne 
Madsen og Connie Hansen/Ruth Kofoed   

 
  BM-seniorpar, 16. marts 2014: 18 deltagende par 

1. Leif Rømer/Peter Braid, Åkirkeby/Nexø 
2. Gert Hansen/Axel Kofoed, Rønne 
3. Grethe Christoffersen/Arne Christoffersen, Nexø 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af  Leif Rømer/Peter Braid, Gert 

Hansen/Axel Kofoed, Grethe Christoffersen/Arne Christoffersen, Kresten Jensen/Kjeld 

Nielsen og Inge-Lise Koefoed/Bjarne Andersen  

 

  BM-mixedpar, 30. marts 2014: 24 deltagende par  
1. Inge Nielsen/Peter Ringsted, Rønne 



 
 

 

2. Inge-Lise Kofoed/Bjarne Andersen, Rønne 
3. Birthe Holm/Jan Holm, Rønne 

Bornholm repræsenteres ved DM i Vingsted af Inge Nielsen/Peter Ringsted, Birthe 
Holm/Jan Holm og Mariane Ottesen/Morten Jespersen  
 

  DM-begynder, Ingen tilmeldte 
 
  DM-klubspillere. Kun 5 par tilmeldte sig, så der er ikke blevet spillet DM for klubspillere på 
Bornholm i sæsonen 2013-14.  
 
  BM/DM bridge-golf, 14. juni 2013: 24 deltagende par 

• Vinder: Merethe Koefoed/Jørgen Alstrup, Nexø 
Bornholm repræsenteredes ved DM i Vingsted af Merethe Koefoed/Jørgen Alstrup og Anne 
Lise Alstrup/Birger Nielsen  

 
Frokostturneringer 
Evalueringen af frokostturneringerne var sidste år meget positive. Der var dog røster fremme om, at 
placeringen i oktober kunne have afholdt flere fra at melde sig. Bestyrelsen valgte derfor i denne 
sæson at lægge de 4 lørdagsturneringer i februar, igen i Østermariehallen med spilstart kl. 9.30. Det 
var glædeligt, at alle klubber kunne sende deltagere til turneringerne, så der i år kunne spilles i en 5-
bords række.  

Bornholms Tidendes efterårsturnering/Propagandaturneringen 
I oktober afviklede distriktet i samarbejde med Bornholms Tidende den traditionelle 
Propagandaturnering i Nyker Selskabslokaler. Kun 56 spillere deltog  i år, så bestyrelsen ser med en 
vis skepsis på denne turnerings fremtid. 12 sponsorer havde sørget for flotte præmier til de to bedste 
par i hver af de 4 rækker.  
 

Andre initiativer 

Turneringslederkurser 
Kurset i modul 1 og 2 d. 7.-8. december havde  deltagelse af 11 kommende turneringsledere.  
Deltagerne repræsenterende 6 af øens 9 DBf-klubber. Det betragter vi i bestyrelsen som en succes. 
Vi har aftalt med Per Egelund, som stod for kurset, at han kommer igen i efteråret 2014 for at 
afvikle kursus i modul 3, så vore turneringsledere kan blive klædt endnu bedre på til at varetage 
deres vigtige arbejde i klubberne. 
 
Temalørdage for let øvede  
Bestyrelsen havde planlagt 4 lørdage i oktober/november med undervisning fra kl. 10 til ca. 12 i 
hhv. Kontakthuset, Åkirkeby og Østermariehallen.  
Efter en frokost var der planlagt en parturnering med lagte kort, som sigtede mod, at formiddagens 
undervisning kunne bruges i praktiske situationer. Mellem 7 og 13 deltagere meldte sig til de 4 
arrangementer, så man valgte at aflyse den planlagte parturnering, og spillede i stedet ved 2 – 3 
borde de samme kort, som derefter blev diskuteret i fællesskab. 
De fire temaer var (underviseren i parentes):  

• lørdag d. 5. oktober: Svage 2-åbninger og svar på dem (Niels Fensbo) 
• lørdag d. 19. oktober: Svar på åbning 1 i major (aflyst pga. manglende tilslutning) 



 
 

 

• lørdag d. 9. november: svar på og forsvar mod åbning 1NT (Jørgen Sonne) 

• lørdag d. 30. november: Slemsøgende meldinger (Gorm Christensen) 
 
 

Skolebridgeindsats  
I et forsøg på at vække bridgesinteressen hos skoleelever uddelte bestyrelsen i starten af skoleåret 
en invitation til eleverne i 6., 7. og 8. klasse på 4 af Rønnes skoler. I invitationen tilbød vi eleverne 
at prøve spillet 4  eftermiddage i september med undervisning i de mest basale dele af spillet. Håbet 
var, at 12 elever ville finde det så interessant, at de ville fortsætte med spillet. Forsøget slog 
desværre fejl. Ikke én meldte sig, så hvis vi skal gøre ungdommen interesseret i bridge, må der helt 
andre metoder til. 
 
 

Tanker om fremtiden.  
Frokostturneringer DEBATEMNE 
Sidste års generalforsamling udtrykte modstand mod at gøre  frokostturneringerne grønne.  
Diskussioner med deltagerne i dette års frokostturneringer gav bestyrelsen det indtryk, at der kunne 
være god idé i at afvikle turneringerne som handicapturneringer. Det vil vi gerne høre 
generalforsamlingens holdning til. 
 
Bornholms Tidendes efterårsturnering/Propagandaturneringen  DEBATEMNE 
Deltagerantallet på 56 var i underkanten af, hvad Distriktsbestyrelsen havde forventet, og vi vil 
overveje, om turneringen har overlevet sig selv. De deltagende spillere tilkendegav, uagtet det lave 
antal, at de syntes godt om turneringen, stedet og traktementet, og at de gerne så turneringen fortsat. 
Bestyrelsens betænkelighed handler først og fremmest om, at der afsættes vældig megen energi og 
tid til tilrettelæggelsen af turneringen,   
 
BM-parturneringerne DEBATEMNE 
Igen i år meldte over 20 par sig til BM-mixed, og turneringen skulle derfor, jf. generalforsamlings-
beslutningen fra 2013 afvikles med kvalifikations- og finaleturneringer på én dag. 
Evalueringen efter sidste års BM-mixed, som blev afviklet med én 12 bordsrække med 23 runder á 
2 spil, gav bestyrelsen det klare indtryk, at 2 spil pr. runde ikke var godt.  
Bestyrelsen valgte derfor i år at spille kvalifikationsturneringen med 3  4-bordsrækker med 7 runder 
á 3 spil. De 4 bedst placerede par i hver række kvalificerede sig til A-finale og de øvrige til en B-
finale, som begge blev afviklet som 6-bordsrækker med 11 runder á 3 spil. 
Enkelte deltagere tilkendegav, at kvalifikation i 4-bordsrækker var for tilfældigt, og bestyrelsen vil 
derfor gerne have en tilkendegivelse af, hvorledes vi fremover bedst muligt sikrer retfærdig og ikke 
tilfældig kvalifikation.  
 
Den valgte model kan evt. suppleres med, at kun de 2-3 bedste par i hver række er sikret A-
finaleplads sammen med de 3-6 højeste scorer blandt de øvrige i samtlige rækker. Denne model 
kendes fra f.eks. kvalifikation til EM og VM i fodbold. 
 
 
Indkvarteringsmulighed for de bornholmske DM-deltagere. DEBATEMNE 



 
 

 

De bornholmske DM-deltagere i 2013 fik tilbudt at bo samlet på Institut for Kunstterrapi i 
Gadbjerg, ca. 12 km fra Vingsted. Stort set alle deltagere valgte at benytte stedet, og de mange 
tilbagemeldinger, bestyrelsen fik, pegede entydigt på, at der var stor tilfredshed med såvel stedet 
som prisen og serviceniveauet. Derfor har bestyrelsen igen i år søgt efter et egnet sted til fælles 
indkvartering, og med hjælp fra Inge-Lise og Jens Kofoed og Kresten Jensen er det lykkedes at få 
plads til samtlige bornholmske deltagere på Røde Mølle, som hører under Hvidkilde Gods ca. 6 km. 
fra Svendborg. Der er en lille hage ved arrangementet, nemlig, at vi kun kan råde over stedet frem 
til lørdag d. 12. juli, så deltagerne i åben par må indlogeres et andet sted lørdag nat. Det er der 
sørget for. Peter Ringsted har booket pladser til 4 af de 6 deltagere i åben par (ét par har meddelt, at 
de bor privat under DM) på Udsigten, Christiansvej 35, Svendborg.  
Viser det sig, at stedet falder i deltagernes smag, vil bestyrelsen stærkt overveje allerede i løbet af 
sommeren at lave aftale med udlejeren om booking i Bridgefestivalugen for de næste to år. Da 
arrangementer af den karakter betyder, at Distrikt Bornholm skal stille et depositum, vil bestyrelsen 
bede generalforsamlingen tage stilling til, om bestyrelsen må binde sig til et sådant økonomisk 
forhold. 
DBf har lavet aftale med Svendborg Idrætscenter om, at festivalen afvikles i Svendborg i hvert fald 
frem til sommeren 2016..  
 
 
Temalørdage for let øvede DEBATEMNE 
Også i det kommende år vil bestyrelsen tilbyde undervisning af let øvede i forskellige melde- og 
spilrelaterede emner.  
Undervisningen kunne  tage udgangspunkt i et eller flere af følgende temaer: 

• Svage 2-åbninger (er afviklet i 2013-14, men kan evt. gentages) 
• Svar på åbning i major 
• Svar på åbning i NT (er afviklet i 2013-14, men kan evt. gentages) 
• Farveskiftsignaler 
• Slemsøgende meldinger (er afviklet i 2013-14, men kan evt. gentages) 
• Når fjenden melder ind 
• Kortvurdering 

 
Undervisning af begyndere DEBATEMNE 
Bestyrelsen har taget hul på en diskussion om, hvorvidt distriktet skal involvere sig i undervisning 
af begyndere. Der er i den diskussion adskillige udfordringer, som vi stadig ikke er kommet til 
afklaring om: 

• Hvor mange undervisningssteder skal oprettes, når det sker i distriktets regi? 
• Hvorledes skal uddannelse af bridgelærere finansieres?  
• Distriktet kan ikke have spillere som medlemmer, så hvor skal kursisterne registreres? 
• Distriktet kan ikke søge tilskud og gratis lokaler gennem kommunen, da distriktets 

funktioner ikke falder ind under folkeoplysningslovens bestemmelser. 
 
 
På distriktsbestyrelsens vegne 
Gorm Christensen 
 


