
 
 

30.december 2014 

Kære klubledere 

Jeg vil her på falderebet til 2015 kort orientere jer om, hvad der er foregået/er i gang i distriktsregi 

siden sommer, minde jer om kommende arrangementer, hvis succes bl.a. afhænger af jeres indsats 

og fortælle lidt om, hvilke tanker vi i bestyrelsen gør os om fremtiden for bornholmsk bridge. 

Det, der er foregået/er i gang 

Distriktsholdturneringen. Igen i år er der deltagelse af 8 hold, som spiller i to styrkeopdelte 

rækker. Ordningen med, at holdkaptajnerne finder spilledatoer, fungerer i de fleste tilfælde godt. 

Bestyrelsen har drøftet om vi skulle finde en fast spilledag hver anden måned, hvor alle hold skulle 

spille, evt. i fælles lokale og med lagte kort, men mener ikke, det vil være bedre. Alle ugens 5 

hverdage er optaget af klubaftner, så flere hold vil være forhindret i at deltage, uanset hvilken aften 

man vælger. I kan se opdaterede resultatlister på hjemmesiden, så snart alle kampe i en runde er 

afviklede. 

Efterårsturnering. Vældig god tilmelding, næsten som i ”gamle dage”. 48 par, som spillede en 

Mitchell-turnering i 4 seedede 6-bords rækker. Præmier til en tredjedel af deltagerne, alle 1.- og 2.-

ere i NS- og ØV-rækker.  Fin stemning og megen ros til arrangementet. Vi fortsætter, men nok med 

et andet præmiekoncept. Det er ved at være et sisyfosarbejde at skaffe gode sponsorer. 

Begynderundervisning. 18 kursister startede i september, men én er faldet fra, så der nu er 17. God 

stemning og en flot aldersspredning (13 – 73) med en gennemsnitsalder på 55 år. Alle kursister har 

valgt at melde sig ind som K-medlemmer i Spar-2, hvor de fremover vil spille i en lukket række om 

mandagen. For ikke at overbelaste de nye spillere bliver der tale om, at 12 af dem på skift møder op 

og spiller en parturnering over 15 spil ved 3 borde. 

Turneringslederkursus. 7 af de 13, der tidligere havde deltaget i modul 1 og 2 i 

klubturneringslederuddannelsen havde meldt sig til modul 3 d. 5. november. Kurset afsluttedes med 

en ”multiple-choice” prøve, hvor betingelsen for at bestå var, at man ikke havde over 2 fejl. En 

enkelt havde desværre 3, og må vente en omgang med at kunne kalde sig certificeret 

klubturneringsleder. 

 

Kommende arrangementer 

Mødet med HK. Det ser ud som om, der er stor interesse for Niels Fensbos arrangement med H.K. 

Sørensen som foredragsholder/oprusker/igangsætter søndag d. 18. januar. 

Frokostturneringerne. Frokostturneringerne, som nu har været afviklet gennem de seneste 2 år 

efter denne opskrift ”Hver klub skal stille med ét par pr. spillerunde, og de enkelte par må kun 

deltage én gang i turneringen. Med 9 klubber og en distriktsbestyrelse som den 10., kan det afvikles 

som en 5-bordsturnering.” gennemføres også i år. Jeg vil bede jer sørge for at give mig besked 



 
 
senest fredag d. 30. januar om, hvilke spillere, der deltager for jeres klub de fire lørdage. 

Tilmeldingsblanketten er vedhæftet og kan endvidere hentes på Distrikt Bornholms hjemmeside. 

BM åben par Til BM-åben har jeg i øjeblikket 16 tilmeldte par, men håber da, at der kommer flere 

frem til på fredag. Jeg vedhæfter tilmeldingslisten (det er ikke en startliste!!), så I kan vurdere, om 

der er nogen af jeres ikke-tilmeldte spillere, som måske skal opfordres til at melde sig. 

BM seniorpar og mixed par. De to turneringer afvikles først hhv. 8. og 22. marts, men 

tilmeldingsblanketterne er alligevel vedhæftet denne mail og kan endvidere hentes på Distrikt 

Bornholms hjemmeside. 

Begynder- og klubspiller-BM/DM. Søndag d. 12. april afholdes over hele landet DM for 

begyndere (spillere, som først er blevet medlem af DBf efter 31.juli 2013) og klubspillere (spillere, 

som højst har grønt etui, dvs. er klubmester, *klubmester eller **klubmester) fra kl. 13 til 17. Af 

begyndere er der næppe andre, end dem, vi har på begynderholdet i Rønne, men skulle der mod 

forventning være enkelte i klubberne, som opfylder betingelsen for at deltage, vil jeg meget gerne 

have besked om det. 

Turneringen for klubspillere vil vi vældig gerne have i gang i år, så jeg vil opfordre jer til at agitere 

kraftigt for den. Tilmeldingsblanketten er vedhæftet og kan endvidere hentes på Distrikt Bornholms 

hjemmeside. 

Handicapturneringen. Som noget nyt inviterer DBf til en landsdækkende turnering, hvor 

spillernes handicaps sammen med deres resultater ved spillebordene bliver afgørende for 

placeringerne. Læs om turneringen i Dansk Bridge, decembernummeret 2014 s. 60 og i 

martsnummeret 2015. Jeg vil også her opfordre jer kraftigt til at slå på tromme for turneringen. Der 

er flotte præmier (hvilke ved jeg ikke endnu, da det er DBf, der sørger for dem). 

Tilmeldingsblanketten er vedhæftet og kan endvidere hentes på Distrikt Bornholms hjemmeside. 

 

Bestyrelsens tanker (nogle af dem :-) ) 

Klubledersammenkomst. Bestyrelsen har drøftet, hvorledes kontakten mellem klubberne og 

distriktsbestyrelsen kan udbygges til gavn for udviklingen af bridge på Bornholm. Niels Fensbos 

undersøgelse bekræftede det, som mange af os havde en fornemmelse af: Gennemsnitsalderen for 

bornholmske bridgespillere er vældig høj, og vi vil uvægerligt se et stigende frafald i 

medlemsskaren de kommende år, hvis vi ikke sætter initiativer i gang, som kan skaffe nye, yngre 

medlemmer. Den opgave kan distriktsbestyrelsen ikke løfte alene, men vi tror, at vi i fællesskab 

med klubbernes bestyrelser måske kan finde nye rekrutteringsinitiativer. Derfor vil vi til 

generalforsamlingen stille forslag om, at der fremover afholdes et årligt møde mellem distrikts- og 

klubbestyrelserne, hvor bridgens vilkår og fremtidsmuligheder kan drøftes. 

Niels Fensbos initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe, som hen over foråret 2015 skal finde nye 

ideer til udvikling af bornholmsk bridge, støtter distriktsbestyrelsen, og 3 bestyrelsesmedlemmer vil 

deltage i arbejdet. 



 
 
Skolebridge I efteråret 2013 forsøgte vi os med at invitere skoleelever fra Rønnes 6., 7. og 8. 

klasser til at prøve hvad bridge var, men det gav ikke den ønskede tilgang. Siden dengang har vi 

fået en ny folkeskolelov, som bl.a. indeholder muligheder for at byde ind med emner til den 

”understøttende undervisning” DBf har fået en ny medarbejder, Trine Binderkrantz, hvis opgave 

bl.a. bliver at arbejde med skolebridge. Med hende som vejleder vil distriktsbestyrelsen endnu en 

gang forsøge at få fat i skoleelever i håb om, at vi ad den vej kan gøre flere interesserede i at 

forsøge sig med bridge. Vi ved godt, at størstedelen af øens unge forlader øen efter endt skolegang, 

men vi kan jo håbe på, at nogle af elevernes forældre gennem deres børn eventuelle bridgeinteresse 

selv kan udvikle interesse for bridgen. 

Så har jeg vist ikke mere på hjerte lige for tiden. 

Tilbage er kun at ønske jer alle et godt nytår og på gensyn i 2015. 

 

Mange hilsner 

Gorm 

Gorm Christensen 
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