
 

 

15. april 2021 
  

Bestyrelsens beretning for 2020 - 2021 
 
Som følge af forsamlingsrestriktionerne, affødt af coronaepidemien, måtte årets generalforsamling, 
som oprindeligt var planlagt til afholdelse d. 29. april 2020, udsættes til onsdag d. 26. august 2020. 
 
På generalforsamlingen i 2020 genvalgtes Gorm Christensen og Lene Hågensen som 
bestyrelsesmedlemmer, og som suppleant og Distriktets repræsentant i DBfs repræsentantskab 
genvalgtes Niels Fensbo. 
Konstitueringen på det første 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 

 

Hvad skete der i sæsonen 2020-21 
 
Medlemstallet 
Medlemstallet er igen faldet. Pr. 31. december 2020 har Distrikt Bornholm 446  medlemmer (319 
primær- og 127 klubmedlemmer) mod 487 (334 primær-, 142 klub- og 11 kursusmedlemmer) 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 
Bridgefestivalen 2020 blev aflyst som følge af coronarestriktionernes forsamlingsloft. 
  
DM for klubhold. 
Rønne Bridgeklub og Spar2 vedtog på deres udskudte generalforsamlinger i august, at de to klubber 
skal sammenlægges til Rønne Bridge Forum på deres respektive generalforsamlinger i foråret 2021. 
Efterfølgende søgte Rønne Bridgeklub DBf om – da klubberne nu havde besluttet at gå sammen i én 
klub – at kunne stille med et fælles hold fra de to klubber i årets DM for klubhold, men fik afslag. 
Turneringen blev derfor afviklet uden bornholmsk deltagelse. 
 
Pokalturnering 
Et bornholmsk hold, bestående af Poul Hansen, Hans Aage Munch, Leif Rømer og Peter Braid, 
deltager og har spillet  sig frem til 3. runde, som skal være afviklet d 22. marts 2021. De 
efterfølgende runder skal alle afvikles digitalt, og den turneringsform har det bornholmske hold 
valgt ikke at deltage i. 
 



 

 

 
Afviklede/planlagte turneringer i sæsonen 2020 - 21 
Distriktsholdturnering: 
For femte år i træk er distriktsholdturneringen blevet afviklet med 12 hold, fordelt i tre rækker, 
Bornholmsserien, Serie 1 og serie 2. 
Turneringen er tilrettelagt efter samme koncept, som de foregående fire år, nemlig 
at lade holdene selv finde spilledatoer for de to første kampe og afvikle dem i private hjem, mens 
den tredje og sidste kamp skulle afvikles d. 11. april 2021 som et fællesarrangement for alle hold og 
med lagte kort og kaffe-/kagebord i Nyker Selskabslokaler. 
Pga. coronasituationen har bestyrelsen imidlertid besluttet, at også den tredje runde skal afvikles i 
private hjem, da det gældende forsamlingsloft på 10 personer forhindrer den oprindelige plan. 
Samtidig er fristen for afvikling af de to sidste runder forlænget, så turneringen først er færdigspillet 
d. 1. maj. 
 
Efterårsturnering 
 Coronarestriktionerne forbød forsamlinger på over 10 personer, så efterårsturneringen blev som 
den første af en række turneringer aflyst. 
 
Parturneringer 
Alle distriktets BM-parturneringer blev aflyst, som følge af forsamlingsrestriktionerne hen over 
vinteren og foråret. 

   
De grønne turneringer. 
En enkelt klub, Spar2, havde mod på at afvikle en grøn turnering i januar, men 
coronarestriktionerne forhindrede, at den blev gennemført. 

 
RealBridge 
For at give de bornholmske bridgespillere mulighed for – trods forsamlingsrestriktioner – at spille 
turneringsbridge under næsten normale forhold har Anette Stæhr, Svend Aage Holmstrøm og Niels 
Fensbo organiseret mulighed for, at der hver torsdag eftermiddag i marts kan spilles virtuel bridge 
på RealBridge. På Distriktets hjemmeside er der på forsiden anvisninger på, hvordan man melder 
sig til, hvordan man spiller og hvordan man efterfølgende kan se resultater fra de forskellige 
turneringer. 
Efter de 4 spilledage i marts vil bestyrelsen tage op til overvejelse, om - og i givet fald hvorledes - 
RealBridge skal være en mere permanent mulighed for at spille bridge under næsten normale 
forhold. 
 

Annoncering af sæsonstarten 
Generalforsamlingen 2020 tilsluttede sig, at distriktsbestyrelsen igen 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 
Samarbejde mellem klubberne om fælles bridgeundervisning 
Coronabegrænsningerne betød desværre, at dette initiativ ikke blev afprøvet i sæsonen 2020-21. 
Bestyrelsen håber, at det vil kunne lade sig gøre i den kommende sæson, hvorfor vi tillader os at 
gentage beskrivelsen fra sidste år: 
 
 På et møde fredag d. 12. juni 2020 har 6 af de fungerende 8 bridgelærere på øen diskuteret sig frem 
til følgende forslag til tilrettelæggelse og gennemførelse af den fremtidige begynderundervisning. 

 Nordisk Standard er det system, der undervises efter, og vi benytter bog 1 og 2 i det første 
undervisningsår og bog 3 og 4 i det andet.  
Det efterfølgende gælder udelukkende undervisningen det første år. 

 Al lærertilrettelagt undervisning varetages gennem hele forløbet af et fast lærerteam (2 
lærere) og foregår i Sagahuset i Rønne over 22 – 24 aftner i perioden medio september – 
medio april 

 I løbet af efteråret undersøger underviserne, hvilke klubber, der vil være interesserede i at 
introducere kursisterne for ”praksis ved bridgebordet” (kursisterne følger en aktiv spiller en 
halv eller hel spilleaften) og senere oprette en lukket række (min. 2 borde) kun for kursister. 
I alt 4-5 klubaftner i løbet af foråret (”indslusningsturnering”) . 

 I løbet af efteråret undersøger underviserne også, hvilke(n) af de klubber, der har ønsker at 
introducere kursister, de enkelte kursister helst vil bruge i klubintroduktionen. Derefter 
fordeler underviserne kursisterne efter kursist- og klubinteresser, så der i den enkelte klub er 
mindst 8 kursister til introduktionen.   

 I perioden primo februar – medio april deltager de kursister, som er interesserede i 
turneringsspil, 3-4 aftner i en lukket række udelukkende for kursister i de(n) valgte 
klub(ber). En bridgelærer følger kursisterne i deres valgte klub og står for vejledning og 
hjælp til de praktiske udfordringer i aftenens løb. 

 I løbet af foråret drøfter lærerne med holdet, om undervisningen skal fortsættes med 
yderligere et år (bog 3 og 4) og, om det skal være umiddelbart efter sommeren, eller om det 
skal udsættes til kursisterne har prøvet et eller flere år i en klub. 

Kursus for elitespillere med henblik på at sikre bornholmske spillere bedre 
placeringer ved landsdækkende turneringer. 
Coronabegrænsningerne betød desværre, at heller ikke dette kursus blev gennemført i sæsonen 
2020-21. Bestyrelsen håber, at det vil kunne lade sig gøre i den kommende sæson, hvorfor vi 
tillader os at gentage beskrivelsen fra sidste år: 



 

 

 
På klubledermødet i september 2019 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 2019 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 bridgespiller, 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, f.eks. i forbindelse med Kr. 
Himmelfartsdag og den efterfølgende weekend. 
 

Uddannelse af flere BC3-brugere i klubberne 
D 15.-16. august 2020 afholdt Distriktet et kursus for 18 nye nye og let øvede BC3-brugere på 
Bornholm under ledelse af Henning Mikkelsen. 

 
 På distriktsbestyrelsens vegne 
Gorm Christensen 


