
  

 

9.april 2016 

 

Bestyrelsens beretning for 2015 - 2016 
 

Ved generalforsamlingen i 2015 var der genvalg til de 3 bestyrelsesmedlemmer, som var på valg: 

Svend Aage Holmstrøm, Aase Kjøller og Erik Mortensen samt suppleant Tove Pihl. 

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 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. 

Bestyrelsen valgte at prioritere følgende: Fastholdelse af deltagerantallet i distriktsarrangementerne, 

i undervisning af let øvede, 

Derudover har bestyrelsen kunnet klare sig med  2 møder gennem sæsonen. Det er efterhånden en 

godt sammenarbejdet bestyrelse med selvhjulpne bestyrelsesmedlemmer, der agerer selvstændigt og 

effektivt. 

 

 

Hvad skete der i sæsonen 2015 - 16 
Medlemstallet 
Medlemstallet er igen steget en smule fra 518 ved udgangen af 2014 til 531 ved udgangen af 2015. 

Ikke al fremgangen kan skyldes begyndere, da kun 10 startede i september på Svaneke/Nexøs 

begynderhold. 

 

Landsdækkende turneringer: 
Kvalifikation til 3. division. 
Ingen af holdene fra Bornholmsserien ønskede at deltage i kvalifikationsturneringen til oprykning 

til 3. division. Det var jo ærgerligt, men vi har nu fået grønt lys fra DBfs turneringsudvalg til evt. at 

finde andre hold, der kunne tænkes at benytte den bornholmske plads. Hvis det fortsat vil være 

umuligt at skaffe herboende hold til kvalifikationen, vil bestyrelsen tilbyde den til hold 

af ”eksilbornholmere” med medlemskab af en bornholmsk bridgeklub evt. suppleret med spillere 

uden tilknytning til Bornholm. 

 

DM for par 

Resultaterne ved årets DM var ikke så prangende som de senere år. Bortset fra Poul og Gert 

Hansens 30-plads i A-finalen i åben par og Mogens Hansen og Svend Aage Thorsens 9-plads i 

seniorpar sikrede kun Leif Rømer og Peter Braid en ekstra plads ved DM-2016 gennem en 22. plads 

i seniorpar. Erik Mortensen og Birger Madsen sluttede tæt på middel i åben par, mens alle øvrige 

par sluttede i den laveste  fjerdedel af felterne. Resultaterne bevirker, at Bornholm ved DM-2016 

har 3 pladser i damepar og mixed par, mens der er 4 pladser til seniorpar og åben par. 

 



  

 

DM for klubhold. 
Kun Åkirkeby Bridgeklub meldte sig til kvalifikationen om at deltage ved DM. Derfor deltog holdet 

med Claus Pedersen, Leif Rømer, Henrik Ibsen og Jørgen Sonne uden kvalifikation i DM for 

klubhold. Turneringen blev afviklet i Hobro sidste weekend i oktober. Holdet placerede sig som nr. 

10 med en gennemsnitlig score på 8,4 point pr. kamp. 

 

Pokalturnering 
1 hold deltog: 

Gert Hansen, Bjarne Andersen, Axel Koefoed og Peter Braid. Holdet udgik efter nederlag i 4. runde 

 

Handicapturneringen 

 Deltagerantallet var ved tilmeldingsfristens udløb så lavt, at turneringen så ud til ikke at kunne 

afvikles, men hen over påskedagene lykkedes det ved personlige henvendelser fra bestyrelsen at nå 

op på 14 deltagende par. Under samtalerne med de ekstra par blev det som forklaring på den 

manglende tilmelding nævnt af flere, at de ikke var klar over, at turneringen eksisterede og/eller at 

de ikke vidste, hvad turneringen drejede sig om. Vi vil derfor lægge os i selen næste år for at sikre, 

at ingen aktive spillere i klubberne under distriktet skal være uvidende om eksistensen af og 

afviklingen af den landsdækkende handicapturnering. 

Lokalt vandt Birgit og Povl Kofoed-Hansen, Svaneke/Nexø, med en reduktion i handicap på 1,06 

point. Nr. 2 blev Klaus og Ivan Lund Jensen , Spar2; med en reduktion på 0,87 point, og på 

tredjepladsen kom Vibeke Frankmar og Christa Poulsen, Svaneke; med en reduktion på  0,83 point. 

Til de to første par var der endvidere kontante præmier på hhv. kr. 400,- og 250,- pr. spiller. 

På landsplan opnåede Birgit og Povl Kofoed-Hansen en 4. plads, som blev honoreret med kr. 500,- 

til hver spiller, mens Vibeke Frankmar og Christa Poulsen endte lige uden for præmierækken på en 

11. plads. 

. 

 

Afviklede BM-turneringer i sæsonen 2015 - 16 
Distriktsholdturnering: 
8 hold deltog, fordelt i to rækker, Bornholmsserien og Serie 1. Vinder af Bornholmsserien blev Poul 

Hansen, 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 
Der er fortsat god deltagelse til Bornholmsmesterskaberne for par. En svagt vigende tendens i åben 

par og seniorpar modsvares af en let øget tilslutning til damepar. Alle de pladser, Bornholm er tildelt 

ved årets DM i Svendborg, er besat. 

 

Resultater af BM-parturneringerne 
  BM-åben par, 9. januar 2016: 16 deltagende par. 

1. Torben Jørgensen/Anders Gummesen, Rønne 

2. Gert J. Hansen/Poul Hansen, Rønne 

3. Claus Pedersen/Michael Espersen, Aakirkeby 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Torben Jørgensen/Anders Gummesen, 

Gert J. Hansen/Poul Hansen og Claus Pedersen/Michael Espersen 
 

   



  

 

  BM-damepar, 23. januar 2016:  12 deltagende par 

1. Ruth Kofoed/Connie Hansen, Østermarie-Østerlars 

2. Tove Pihl/Lene Munch Christensen, Nexø 

3. Inge-Lise Kofoed/Marianne Madsen, Rønne 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Merethe Koefoed/Anne Lise Alstrup, 

Bente Marker/Grethe Christoffersen og Ruth Vesth/Lene Munch Christensen 

 

  BM-seniorpar, 28. februar 2016.  18 deltagende par 

1. Svend Aage Thorsen,Hasle-Rutsker/Mogens Hansen,Rønne 

2. Peter Ringsted/Inge Nielsen, Rønne 

3. Axel Koefoed, Aakirkeby/Jørgen Edvardsen,Rønne 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Svend Aage Thorsen/Mogens Hansen, 

Axel Koefoed/Jørgen Edvardsen, Lone Malling/Inge Nielsen og Peter Braid/Leif Rømer 
 

  BM-mixed par, 13. marts 2016: 20 deltagende par 

1. Gudrun Edvardsen, Rønne/Leif Rømer, Åkirkeby 

2. Grethe Christoffersen/Arne Christoffersen, Nexø 

3. Merethe Koefoed,Nexø/Birger Nielsen,Pedersker 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af  Grethe Christoffersen/Arne 

Christoffersen, Nanna Rybak/Gorm Christensen og Birthe Holm/Jan Holm 
 

  BM/Kvalifikation til DM- begynder, 3.april 2016. 

  8 par deltog i turneringen, som vandtes af Anette Stæhr/Geert Olsen med Jane Ballisager/Leif    

  Madsen på 2.-pladsen i NS-rækken og Maya Elleby/Peter Pedersen med Hans Møller  

  Kristensen/Holger Hansen på 2.-pladsen i ØV-rækken. Der var bogpræmier til de vinderne og  

  toerne i begge rækker. Vinderne af begge rækker har endvidere vundet retten til at deltage i DM  

  for begyndere i Svendborg. 

            Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Anette Stæhr/Geert Olsen og       

            xxxxxx/xxxxx 

 

  BM/DM bridge-golf, 19. juni 2015: 

  Vinder: Erik Hansen og Folmer Dahl 

  Bornholm repræsenteredes ved DM i Svendborg af Merethe Koefoed/Birger Nielsen 

 

Frokostturneringer 
Er nu blevet en fast del af distriktets turneringsudbud. Der er stor tilfredshed blandt de fleste 

deltagere, så det vil vi gerne fortsætte med. 

På en tidligere generalforsamling er et andet forslag, at afvikle frokostturneringerne som 

handicapturneringer, blevet afvist, ligesom der heller ikke var stemning for at afvikle dem 

som ”grønne turneringer”. 

Der har i denne sæson fra  enkelte deltagere været stillet forslag om at klubberne kan stille med 

flere par, men det vil efter bestyrelsens mening stride mod grundideen med frokostturneringerne. 

Bestyrelsen vil gerne endnu en gang drøfte, om frokostturneringsformen skal justeres i den 

kommende sæson. 

 



  

 

Efterårsturnering 
Er igen kommet ind i et stabilt leje med ca. 100 deltagere. Årets nyskabelse var, at vi havde forladt 

konceptet med sponsorgaver af vidt forskellig kvalitet, som dels havde krævet stor arbejdsindsats at 

få tilvejebragt, dels ikke altid vakte begejstring hos modtagerne. I stedet nøjedes vi i år med én 

sponsorgave af anseelig størrelse, to billetter til transport t/r af en personbil med Færgen. Alle 

øvrige rækkevindere og toere blev begavet med vinpræmier. 

 

Andre aktiviteter 
Temalørdage for let øvede 
Bestyrelsen havde - som de foregående 2 sæsoner - i denne sæson  planlagt 4 lørdage i 

oktober/november med undervisning fra kl. 10 til ca. 12 i Østermariehallen. 

Igen kunne kun et enkelt tema samle tilstrækkeligt med interesserede til, at det var gennemførligt, 

og igen var temaet ”Farveskiftsignaler”, og igen var der 13 deltagere. 

Efter frokosten blev der spillet 8 spil med lagte kort, alle med den indbyggede finte, at hvis 

modspillerne kunne signalere korrekt til makker, ville ingen af de meldte udgange kunne vinde, 

uagtet at de alle var meldt på tilsyneladende gode og tilstrækkelige points. 

 

Også i det kommende år vil bestyrelsen tilbyde undervisning af let øvede i forskellige melde- og 

spilrelaterede emner. 

Det er bestyrelsens opfattelse, at en yderligere intensiveret omtale af tilbuddene i klubberne vil 

kunne stimulere især let øvede spilleres lyst til at deltage i undervisningen i et eller flere temaer. 

Reaktionerne fra de spillere, der har deltaget i såvel den netop afsluttede som den foregående 

sæson, har været meget positive.   

Undervisningen vil i den kommende sæson dreje sig om et eller flere af nedenstående emner: 

Svar på åbning i NT 

Farveskiftsignaler 

Slemsøgende meldinger 

Som alternativ til de stramt tilrettelagte tidspunkter kan man også forestille sig, at en (eller flere  

klubber i fællesskab) tilbyder medlemmerne kurset i klubbens egne lokaler på et tidspunkt, der 

bedre passer medlemmerne, hvorefter underviseren kommer til klubben og underviser dér. 

Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens syn på den mulighed. 

 
 

Samarbejde med de 3 sjællandske distrikter 

På DBfs repræsentantskabsmøde i 2015 stillede Distrikt Bornholm sammen med distrikterne 

Østsjælland, Vestsjælland og Storstrøm forslag om, at DBf  i højere grad skulle arbejde for 

klubbernes interesser bl.a. via en ændret fordeling af DBfs midler mellem bredde og elite. Forslaget 

blev enstemmigt vedtaget, kun med den justering, at ændringerne først kunne effektueres fra 

regnskabsår 2016. I  konsekvens af, at de 4 østdanske distrikter mener, at det pålæg, 

hovedbestyrelsen sidste år fik, ikke er blevet fulgt, følger vi i år op med et vedtægtsændringsforslag. 

I sin korthed drejer det sig om, at fremlæggelsen og vedtagelsen af budgettet skal ske på et 

midtvejsmøde i december. Hidtil er budgettet først blevet vedtaget/taget til efterretning af 

repræsentantskabet i april/maj, når ca. 1/3 af året allerede er afviklet og dermed også en stor del af 

budgettet. Vedtages forslaget, mener vi, de 4 distriktsformænd, at repræsentantskabet i højere grad 

kan sikre, at hovedbestyrelsen efterkommer pålægget om styrkelsen af bredden. 

Distriktsbestyrelsen ønsker generalforsamlingens holdning til disse tanker. 



  

 

 

 

Møde med klublederne en gang om året for at udveksle og udvikle 

ideer.   
En nyskabelse i den overståede sæson var mødet mellem distriktsbestyrelsen og klublederne. Efter 

distriktsbestyrelsens opfattelse var det et konstruktivt og givtigt møde, som resulterede i flere gode 

ideer til videre drøftelse eller iværksættelse: 

– forslag om fast spilledag til distriktsholdturneringen. Weekender er eneste mulighed. 

Forelægges generalforsamlingen. 

– de fleste formænd var opgivende overfor at rekruttere helt unge spillere. Man skulle hellere 

koncentrere sig om de +40-årige: børnene var væk og en del andre idrætsgrene blevet 

for ”tunge”. 

– Henvendelser til virksomheder og andre foreninger/klubber blev bragt i forslag. 

– en del snak om PR for distriktets arrangementer. Vigtigst  at man reklamerer intenst, 

humoristisk, højlydt, insisterende  måske personligt på klubaftener 

– udarbejdelse af et ”makkermarked” på distriktets hjemmeside, hvor spillere uden klub 

og/eller makker kan oplyse om egne kvalifikationer og ønsker til eventuel makker og eller 

klub. 

 

 

På distriktsbestyrelsens vegne 

 

 

Gorm Christensen 

Bestyrelsesformand 

 

 
 
 

 

 


