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Bestyrelsens beretning for 2018 - 2019 
 
Før generalforsamlingen i 2018 havde Klaus Lund-Jensen, som var trådt til, da Vibeke Frankmar  i 
løbet af efteråret måtte trække sig fra sin bestyrelsespost  pga. sygdom, meddelt, at han ikke 
ønskede at fortsætte. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Lene Hågensen. Gorm Christensen 
genvalgtes , og som ny suppleant valgtes Niels Fensbo. 
Konstitueringen resulterede i følgende fordeling af arbejdsopgaver 

 Erik Mortensen:   Sekretær, kontakt til spillesteder, turneringsafvikling 
 Svend Aage Holmstrøm:  Hjemmeside og teknisk leder under turneringer, 
 Lene Hågensen:   Kontakt til medier og sponsorer 
 Anette Stæhr:   Kasserer 
 Gorm Christensen:   Formand. Kontakt til DBf, turneringstilrettelæggelse,  

                                                     nyhedsbreve til klubber, 
 Niels Fensbo deltager 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. Derudover har der 
været afholdte 2 bestyrelsesmøder. 
 
  

Hvad skete der i sæsonen 2018 – 19 
 
Medlemstallet 
Medlemstallet er uændret. 506 ved udgangen af 2018 ligesom året før.   
 

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 2018 blev, at 

 de to deltagende par i mixed par sluttede i den nederste fjerdedel i B-finalen, 
 Connie Hansen og Ruth Kofoed sluttede som nr. 11 i DM-damepar. De øvrige damepar 

sluttede i den nederste halvdel. 
 De tre deltagende par i DM-seniorpar sluttede i den nederste halvdel. 
 De tre deltagende par i DM-åben par sluttede i den midterste tredjedel af feltet i B-finalen 
 De to deltagende par i DM-begynder sluttede i den midterste tredjedel af feltet 

  
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 deltagelse af to hold med bornholmske deltagere. 
Begge hold klarede sig godt, ”Søbækken”, bestående af Merethe Koefoed, Birger Nielsen, Anne 
Lise Alstrup og Jørgen Alstrup, med en tredjeplads i F-rækken og ”Røde Mølle” med Kresten 
Jensen, brormand og to jyske venner med en fjerdeplads i G-rækken. 



  

 
DM for klubhold. 
Til turneringen om DM for klubhold d. 27-28. oktober 2018 i Næstved repræsenteres Bornholm af 
Rønne Bridgeklub, som var eneste tilmeldte klub til kvalifikationen til DM. Holdet ,som bestod af 
Jørgen Edvardsen, Axel Koefoed, Poul Hansen og Hans Aage Munch, sluttede på 10. pladsen. 
Til turneringen i 2019 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 afvikles d. 7. april 2019. Denne kamp vandt holdet og 
er videre til 6. runde. 
 
Prins Henrik Memorial 
4 klubber, Hasle-Rutsker, Nyker-Klemensker, Rønne og Spar-2 reagerede på tilbuddet om at 
afholde en guldturnering til ære for afdøde Prins Henrik, som gennem en årrække havde været DBfs    
protektor. 
De fire klubber har valgt at afvikle turneringen i fællesskab lørdag d. 13. april, og initiativet er 
blevet meget positivt modtaget af de bornholmske spillere. 65 af de deltagende 72 spillere er 
medlemmer af bornholmske klubber. 
 

Afviklede BM-turneringer i sæsonen 2018 - 19 
Distriktsholdturnering: 
For tredje 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. 
Der er tilsyneladende stor tilfredshed med den løsning. 
Sidste runde blev afviklet søndag d. 24. marts. Vinder af Bornholmsserien - med ret til at deltage i 
kvalifikationsspillet om oprykning til 3. division -  blev Poul Hansen, Axel Koefoed, Peter Braid og 
Leif Rømer. 
Desværre har der heller ikke i år været interesse blandt holdene i Bornholmsserien for at deltage i 
oprykningspillet til 3. division øst. 
 
Parturneringer 
Bortset fra i åben par er deltagelsen i Bornholmsmesterskaberne efter et enkelt år med vigende 
tendens igen oppe på 14 – 16 par. Årsagen til, at kun 8 par valgte at stille op i åben par, er nok, at 
flytningen af arrangementet til november passede mange potentielle deltagere dårligt. Bestyrelsen 
vil derfor genoverveje beslutningen om at sprede distriktets arrangementer ud over en større del af 
året. 
 
Resultater af BM-parturneringerne 
  BM-åben par, 25. november 2018: 8 deltagende par. 

1. Michael Espersen – Claus Pedersen, Nexø 
2. Poul Hansen – Hans Aage Munch, Rønne 
3. Gert J. Hansen, Rønne – Hans Peter Sonne, Hasle-Rutsker 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Michael Espersen – Claus Pedersen, 
Poul Hansen - Hans Aage Munch (i skrivende stund er der ikke tilsagn fra andre) 

   
   



  

BM-damepar, 13. januar 2019: 14 deltagende par 
1. Inge-Lise Kofoed - Marianne Madsen, Rønne 
2. Connie Hansen - Ruth Kofoed, Østermarie-Østerlars 
3. Susanne Marcker – Lene Hågensen, Nexø 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Connie Hansen - Ruth Kofoed, Susanne 
Marcker – Lene Hågensen og Ulla Fink – Christa Poulsen 

 
  BM-seniorpar, 3. februar 2019: 14 deltagende par 

1. Birthe og Jan Holm, Rønne 
2. Grethe og Arne Christoffersen, Nexø 
3. Poul Nersting, Ballerup – Gorm Christensen, Rønne 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af  
Grethe og Arne Christoffersen, (i skrivende stund er der ikke tilsagn fra andre) 

 
  BM-mixed par, 17. marts 2019: 18 deltagende par 

1. Birthe og Jan Holm, Rønne 
2. Susanne og Erik Marcker, Nexø 
3. Grethe Og Arne Christoffersen, Nexø 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af 
Birthe Holm - Jan Holm, (i skrivende stund er der ikke tilsagn fra andre) 
 

  BM/Kvalifikation til DM- begynder, 7.april 2019. 
      6 par deltog i turneringen, som vandtes af  
   Jens Martin Bach – Birgitte Bach (NS) og  
 Stefan Granild-Birger Straarup (ØV)   
      Vinderne af begge rækker har endvidere vundet retten til at deltage i DM for begyndere i   
      Svendborg. 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af  
Flemming Hansen – Lene Hjort Nielsen og Stefan Granild-Birger Straarup 

 
   

De grønne turneringer. 
Som afløsning for frokostturneringerne, der har været afviklet siden 2012, forsøgte tre klubber sig i 
sæsonens løb med at afvikle ”grønne turneringer” efter et tilsvarende koncept: 27-28 spil om 
formiddagen, efterfulgt af en hyggelig frokost. Til forskel fra frokostturneringerne er der i de 
”grønne turneringer” begrænsning på, hvor mange mesterpoints deltagerne må have. Kun spillere, 
som højst er tostjernede klubmestre, må deltage. Deltagerantallet ved de tre arrangementer i 
Svaneke, Nyker og Rønne havde deltagelse af hhv. 16, 12 og 12 par, og kun ved ihærdigt arbejde og 
af og til personligt  pres lykkedes det arrangørerne at nå op på disse tal. Vi hører fra såvel deltagere 
som arrangører mange positive vurderinger om turneringsformen og vil derfor opfordre til 
yderligere begejstring og rosende omtale af turneringsformen, hvis der i næste sæson igen skal 
udbydes grønne turneringer. 
Det vil bestyrelsen gerne have generalforsamlingens stilling til. 

 
Efterårsturnering 
 72 spillere deltog i 2018, delt op efter handicap i 3 6-bordsrækker. Højeste score i salen blev opnået 
af Aase Tranberg og Jørgen Henriksen med 183 points, hvilket indbragte dem hovedpræmien, en 
stor kurv med godter. Alle øvrige rækkevindere og toere blev begavet med vinpræmier. 
 

 



  

Tilmelding til distriktsturneringer via hjemmesiden 
Anvendelsen af den elektroniske tilmelding til distriktets turneringer griber om sig, og efter lidt 
udfordringer med at huske medlemsnumre tilmeldes nu omkring halvdelen af deltagerne i BM-
turneringerne via distriktets hjemmeside. Det letter arbejdet for de turneringsansvarlige, som 
selvfølgelig håber, at de inden længe helt kan slippe for indtastningsarbejdet. 
 

Annoncering af sæsonstarten 
I konsekvens af den tilfredshed med annonceringen i 2017 og 18, der på såvel formandsmøder som 
generalforsamlingen blev givet udtryk for, har bestyrelsen valgt fremover – indtil andet besluttes – 
at sætte 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 
 
Aktivering af flere medlemmer til de arrangementer, som ligger uden for 
klubaktiviteterne 
Medlemmernes deltagelse i de forskellige aktiviteter, som udbydes af distriktet afhænger i høj grad 
af, hvorledes og med hvilken entusiasme de forskelllige arrangementer præsenteres i klubberne. Det 
nye tilbud, de grønne turneringer, er et eksempel herpå. Hvis der blandt klubberne er et reelt ønske 
om, at distriktsarrangementerne skal benyttes af en større andel af klubbernes medlemmer, kunne vi 
i distriktsbestyrelsen forestille os oprettelse af et ”Task-force” med en- to deltagere fra hver klub til 
drøftelse, udvikling og gennemførelse af en strategi til sikring af større deltagelse i de 
arrangementer, der udbydes ud over de almindelige klubaftner.  
 
Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens stilling til dette forslag. 
 

DBfs revision af rejserefusionsbestemmelserne 
DBfs sekretariat arbejder med at justere reglerne for rejserefusioner i forbindelse med deltagelse i 
turneringer. Hvilke ændringer, der vil komme på tale, er endnu ikke afgjort, men justeringerne vil 
uden tvivl få betydning for bornholmske spillere ved deres deltagelse i DM-, pokal- og 
kvalifikationsturneringer på Sjælland, Fyn og i Jylland. Ændringerne vil næppe få indflydelse på 
refusionerne i forbindelse med årets DM under Bridgefestivalen i juli. 
 
Rejserefusionsreglerne er for tiden jf. nedenstående uddrag af 
”DBf's turneringer: Turneringsbestemmelser og propositioner 



  

            § 304. Principper for rejserefusion [2013] 
 C. Spillere med bopæl på Bornholm 
 Spillere med bopæl på Bornholm modtager ekstraordinær rejserefusion, når dette fremgår af 
                          propositionerne for turneringen. 
    pkt. 4.:Den samlede refusion beregnes som 3.000 kr. pr. påbegyndt 4 spillere og  
    deles ligeligt mellem spillerne.” 
 
  

Forslag til DBfs repræsentantskabsmøde om nye tiltag i klubberne for 
at fremme medlemstilgangen. 
 
Affødt af forslaget fra HB  til Rep.mødet i april i år (Forslaget vedrører ny MP-afregning der 
omlægges til en bordafgift ), har Torben Kelså, som er medlem af Breddeudvalget, stillet 
spørgsmålstegn ved den nugældende turnerings- og medlemsstruktur, hvor vi forventer, at alle 
bridgespillere forpligter sig til at spille en hel sæson ad gangen, når de melder sig ind i en DBf-klub. 

Han foreslår 2 forskellige medlemskaber: Et årsmedlemsskab og et T-medlemskab. Det første er det 
i dag traditionelle medlemskab, hvor man betaler et årskontingent, som dækker spillerafgiften for en 
hel sæson. T-medlemskab er medlemmer, som kommer i DBf-klubber, når det passer dem, og 
deltager i en slags drop-in turneringer, og betaler pr. spilleaften. 

Det er ikke i forslaget et krav at alle DBf-organiserede klubber skal tilbyde begge slags 
medlemskaber, men skal give betydelig større fleksibilitet for bridgespillere landet over for at 
deltage i DBf’s bridgefællesskab. Derved er der større sandsynlighed for, at vi får flere 
bridgespillere som medlemmer – enten som årsmedlemmer eller som T-medlemmer.    
     
Distriktsbestyrelsen ønsker at drøfte ovenstående forslag  med generalforsamlingen 
 
 

Samarbejde med Team Bornholm om en årlig nordisk 
bridgeturnering på Bornholm. 
Den planlagte turnering med deltagelse af spillere fra de nordiske lande måtte opgives på grund af 
for lav interesse. Medio februar havde kun ganske få par fra Norge og Sverige meldt sig, og i 
samråd og enighed med Team Bornholm valgte vi at aflyse årets arrangement. 
Da både vi og Team Bornholms leder, Jacob Lund, synes, at ideen er god, vil den blive forsøgt 
gennemført ultimo april 2020. Annonceringen kan ses på www.bornholmer-bridge.dk . 
 
Under arbejdet med planlægningen af det første tilbud var distriktsbestyrelsen i kontakt med flere af 
øens turneringsledere fik tilsagn fra dem om, at de gerne ville bidrage til afviklingen, og flere af 
øens klubber  imødekom vort ønske om at kunne leje bridgemates og evt. meldekasser af dem. Vi 
håber naturligvis på den samme velvilje, hvis det skulle lykkes at gennemføre turneringen i 2020.. 
 
På distriktsbestyrelsens vegne 
Gorm Christensen 


