
  

 

8.april 2017 

 

Bestyrelsens beretning for 2016 - 2017 

 

Ved generalforsamlingen i 2016 havde Mogens Nørregaard meddelt, at han efter 4 år i bestyrelsen 

ikke ønskede at fortsætte. Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Vibeke Frankmar. Gorm Christensen 

og suppleant Tove Pihl genvalgtes begge. 

Konstitueringen resulterede i følgende fordeling af arbejdsopgaver 

• Erik Mortensen:   Sekretær, kontakt til spillesteder, turneringsafvikling 

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

• Vibeke Frankmar:   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 holdt 3 møder gennem sæsonen.  

 

 

Hvad skete der i sæsonen 2016 – 17 
 

Medlemstallet 

Medlemstallet er efter et par år med stigning faldet fra 531 ved udgangen af 2015 til 507 ved 

udgangen af 2016.   

 

Landsdækkende turneringer: 

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

til 3. division. Pladsen blev derfor jf. beretningen fra 2016, overdraget til et hold med et par 

”eksilbornholmere” og 4 ”ikke-bornholmere”. De klarede sig så godt, at de rykkede op i 3. division, 

hvor de i marts 2017 sluttede som nr. 5. 

 

DM for par 

Resultaterne ved årets DM var ikke prangende. Bortset fra en 23. plads i damepar, og en 17. plads i 

seniorpar sluttede de bornholmske deltagere i den nederste halvdel af felterne. Resultaterne 

bevirker, at Bornholm ved DM-2017 har 3 pladser i åben par, damepar og mixed par, mens der som 

en forsøgsordning er fri tilmelding til seniorpar. 

 

DM for klubhold. 
Desværre så ingen klub sig i stand til at deltage i DM for klubhold i 2016, så den bornholmske 

plads blev overtaget af København. Til turneringen d. 28-29. oktober 2017 repræsenteres Bornholm 

af Rønne Bridgeklub, som var eneste tilmeldte klub til kvalifikationen til DM. 

 

Pokalturnering 

1 hold deltog:Gert Hansen, Bjarne Andersen, Axel Koefoed og Peter Braid. Holdet spillede sig frem 

til 5. runde, men måtte se sig slået i den. 



  

 

 

Handicapturneringen 

 Igen i år deltog 14 par i turneringen  

Lokalt vandt – for andet år i træk - Birgit og Povl Kofoed-Hansen, Svaneke/Nexø, med en reduktion 

i handicap på 1,03 point. Nr. 2 blev Anne Skov og Niels Fensbo, Spar2 med en reduktion på 0,68 

point, og på tredjepladsen kom Solvejg Kristoffersen og Lis Basse, Svaneke; med en reduktion på  

0,56 point. Til de to første par var der endvidere kontante præmier på hhv. kr. 175,- og 100,- pr. 

spiller. 

På landsplan opnåede Birgit og Povl Kofoed-Hansen en 7. plads. 

. 

 

Afviklede BM-turneringer i sæsonen 2016 - 17 

Distriktsholdturnering: 

Turneringen har stigende tilslutning. Fra den spæde start med 5 hold i 2012-13 over 8 hold i 

perioden 2013 - 2016 er der nu 12 hold, fordelt i tre rækker, Bornholmsserien, Serie 1 og serie 2. 

Turneringen er hidtil blevet afviklet med kampe i private hjem, men i år valgte bestyrelsen at 

afvikle den tredje og sidste kamp fælles for alle hold og med lagte kort i Nyker Selskabslokaler. 

Deltagernes reaktioner var overvejende positive, og bestyrelsen vil videreføre turneringsafviklingen 

med to kampe i privat regi og en fælles afslutning i næste sæson.  

Vinder af Bornholmsserien blev Poul Hansens hold, 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. Deltagelsen til damepar og 

mixed par her været lidt faldende men opvejes delvist af af en tilsvarende stigning i seniorpar. Ikke 

alle de pladser, Bornholm er tildelt ved årets DM i Svendborg, er besat endnu, men det forventes de 

at blive. 

 

Resultater af BM-parturneringerne 

  BM-åben par, 8. januar 2016: 16 deltagende par.  
1. Axel Koefoed, Aakirkeby og Peter Braid, Nexø 

2. Mogens Hansen, Aakirkeby, og Svend Aage Thorsen, Klemensker 

3. Leif Rømer, Aakirkeby, og Peter Skafte, Aakirkeby 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Claus Pedersen/Michael Espersen, 

Torben Jørgensen/Anders Gummesen og?? 

 

   

  BM-damepar, 22. januar 2017: 10 deltagende par 
1. Grethe Christoffersen, Nexø, og Bente Marcher, Østermarie-Østerlars 

2. Ruth Vesth og Lene Munch Christensen, Nexø 

3. Anne Skov og Bente Langkilde, Spar2 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Grethe Christoffersen/Bente Marcher, 

Ruth Vesth/Lene Munch Christensen og Merethe Koefoed/Anne Lise Alstrup. 

 

  BM-seniorpar, 28. februar 2017: 22 deltagende par 
1. Svend Aage Thorsen,Hasle-Rutsker, og Mogens Hansen,Rønne 

2. Axel Koefoed, Aakirkeby, og Poul Hansen, Rønne 

3. Leif Rømer, Aakirkeby, og Peter Braid, Nexø 

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

Axel Koefoed/Poul Hansen og Peter Braid/Leif Rømer 

 

 



  

 

  BM-mixed par, 19. marts 2017: 16 deltagende par 
1. Inge.Lise Kofoed og Bjarne Andersen, Rønne 

2. Merethe Koefoed, Nexø, og Birger Nielsen, Pedersker 

3. Lone Malling og Gert J. Hansen, Rønne 

Bornholm repræsenteres ved DM i Svendborg af Susanne Marcker/Erik Marcker, Sarah 

Nielsen/ThomasNielsen og ?? 

 

  BM/Kvalifikation til DM- begynder, 2.april 2017. 

8 par deltog i turneringen, som vandtes af Jane Ballisager og Bjarne S. Pedersen med Hans Ole 

Rømer og Ole Pedersen på 2.-pladsen i NS-rækken. ØV-rækken blev vundet af Rikke Thisen og 

Jørgen Lund Jensen med Pia Gudbergsen og Leif Madsen på 2.-pladsen. Der var bogpræmier til  

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 Jane Ballisager/Bjarne S. Pedersen og 

Rikke Thisen/ Jørgen Lund Jensen 

 

  BM/DM bridge-golf, 10. juni 2016: 
           Vinder: Margit Nielsen og Erik Nielsen 

           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 deltagerne, så 

det vil vi gerne fortsætte med. Hidtil har ét par fra hver af klubberne og ét fra distriktsbestyrelsen 

deltaget hver af de fire turneringsdage, så der har været mulighed for at afvikle turneringen som en 

5-bords Howell. Hvis Aakirkeby Bridgeklub på sin generalforsamling d. 10. april beslutter at 

nedlægge klubben, vil der i den kommende sæson kun være 8 klubber tilbage, som kan stille med 

spillere til frokostturneringerne. Skal frokostturneringen med kun 8 klubber fortsat spilles i en 5-

bordsrække, må det 9. og 10. par skaffes som hidtil ved at distriktsbestyrelsen stiller med ét par og – 

som noget nyt - at f.eks. de 4 klubber med flest medlemmer på skift stiller med et ekstra par. Er det 

en mulighed, eller skal turneringerne fremover afvikles med spil i en 4-bordsrække og udelukkende 

med par fra de 8 klubber? 

 

Efterårsturnering 

Der var i 2016 et svagt fald i deltagerantallet til årets efterårsturnering. 84 spillere deltog, delt op 

efter handicap i 3 7-bordsrækker. Højeste score i salen blev opnået af Lene Nørregaard og Steen 

Hansen med 212 points, hvilket indbragte dem hovedpræmien, 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 i de foregående 3 sæsoner - planlagt 4 lørdage i oktober/november med 

undervisning og efterfølgende spil med temarelevante, lagte kort fra kl. 10 til ca. 15 i 

Østermariehallen. 

Interessen for at deltage i de udbudte undervisningsforløb har aldrig været stor, men i denne sæson 

var den så begrænset, at bestyrelsen valgte at aflyse de fire planlagte arrangementer.  

Til gengæld har en enkelt klub haft succes med en lørdag i februar at tilbyde sine egne medlemmer 

undervisning i flere emner efter samme koncept som de tidligere temalørdage i distriktsregi. 14 

medlemmer deltog, og underviserne vurderede, at deltagerne havde godt udbytte, og at 

arrangementet måtte vurderes som en succes. 



  

 

Ideen gives videre til alle distriktets klubber, og distriktsbestyrelsen vil gerne diskutere, om 

temaundervisning ligger bedre i klub- end i distriktsregi.  

Klubbaserede kurser kunne evt. tilbydes medlemmer fra de øvrige klubber og annonceres på 

Distriktets hjemmeside. 

 

 

Samarbejde med de 3 sjællandske distrikter  
Samarbejdet om at ændre på forholdene i DBf er stillet delvist i bero. Der var på de to seneste 

repræsentantskabsmøder ikke tilslutning til vore ideer om at sikre bredden større bevågenhed og at 

sikre repræsentantskabet tilstrækkelig indflydelse på budgetterne. Vi overlader nu initiativerne til 

andre. I stedet vil vi arbejde for at skabe fælles aktiviteter i form af uddannelse og turneringer for 

vore fire distrikters medlemmer.  

 

 

Det årlige møde med klublederne med udveksling og udvikling af 

ideer.   
På årets møde diskuterede klublederne især, hvorledes klubberne kan rekruttere nye medlemmer. 

Der blev sat fokus på synlighed. Vi skal være opmærksomme på at se muligheder for at koble 

bridgeorientering på andre arrangementer rundt på øen. Evt. kan en lokal bridgeklub deltage med en 

stand ved legedage, forretningsarrangementer, loppemarkeder, byfester. 

For at sikre, at disse arrangementer bliver kendt af alle klubledere, blev det foreslået, at alle, der 

bliver opmærksomme på en PR-mulighed, sender oplysninger om den  til en koordinator. 

Koordinatoren skal sørge for, at de indkomne oplysninger videresendes til alle klubledere, som 

derefter overvejer, om de kan lave noget i deres lokalområde. Distriktet har skaffet PR-materiale fra 

DBF for udlån til klubberne.  

Vi talte om andre muligheder end kursusforløb over en hel vinter såsom weekendkurser, 

introaftener, firmakurser, samt evt. en begynderrække i klubberne.  

 

På distriktsbestyrelsens vegne 

Gorm Christensen 


