
 

 

 

DISTRIKTSHOLDTURNERING 2016-17  
 

Velkommen distriktsholdturneringen. 

 

Det er i år lykkedes at etablere en turnering med deltagelse af 12 hold. Disse placeres i tre rækker, 

Bornholmsserien, Serie 1 og Serie 2, hvor der spilles alle mod alle efter nedenstående plan. 

 

Holdet, der vinder Bornholmsserien, er årets bornholmsmestre (se senere i brevet om konsekvenserne af 

dette) 

Det lavest placerede hold i Bornholmsserien rykker ned i Serie 1 det efterfølgende år. 

Holdet, der vinder Serie 1, rykker op i Bornholmsserien det efterfølgende år. 

Det lavest placerede hold i Serie 1 rykker ned i Serie 2 det efterfølgende år. 

Holdet, der vinder Serie 2, rykker op i Serie 1 det efterfølgende år. 
 

Holdkaptajnerne og deres kontaktoplysninger er markeret med fed og understreget skrift. 
 

Bornholmsserien: 

Erik Mortensen (56 95 61 42 / 25 71 26 77, erik.nordskovvej@gmail.com ) 
Torben Jørgensen, Anders Gummesen og Svend Aage Thorsen 
 

Mariane Ottesen (30 66 26 18, marwinott@sol.dk),   
Morten Jespersen, Inge Nielsen og Peter Ringsted 
 

Nanna Rybak, (22 29 36 18, nannarybak@hotmail.com), 
Gorm Christensen, Birthe Holm og Jan Holm. 
 

Poul Hansen (21 73 65 54, poul.hansen@postnord.com ), 
Leif Rømer, Axel Kofoed og Peter Braid 
 

Serie 1: 

Ea Holten Pedersen (56 49 71 42 / 23 27 18 42, EA@cabh.dk), 

Vagn Hansen, Jørn Allan Pedersen og Otto Rye 
 

Erik Wentzel (23 30 00 27,  erik.wentzel@brk.dk), 

Lene Munch Christensen, Birgit Kofoed Hansen og Poul Kofoed Hansen 
 

Niels Fensbo (56 99 01 43 / 40 42 64 43, nielsfensbo@gmail.com ),   

Kjeld Nielsen, Kresten Jensen og Mogens Hansen. 
 

 Tove Rasmussen (25 56 60 49, trasmussen@bbsyd.dk)    

John Dybdahl, Ivan Lund Jensen og Klaus Lund Jensen 
 

Serie 2: 

Geert Olsen (61 65 94 66, geert.olsen@hotmail.com) 

Anette Stæhr, Maya Elleby og Peter Pedersen) 
 

Lene Grooss (51 51 46 03, lenegrooss1@gmail.com) 

Harly Pedersen, Karsten Grooss og Kjeld Pedersen 
 

Vibeke Frankmar (21 13 14 05, vfrankmar@mail.dk) 

Christa Poulsen, Niels Rasmussen og Karen Nørregaard 
 

Lene Nørregaard 56 95 74 84, hn-ln@hotmail.com) 

Steen Hansen, Sarah Nielsen og Thomas Nielsen 



 

 

De to første kampe afvikles i privat regi, som det kendes fra landspokalturneringen. I hver af 

månederne oktober-november og december-januar skal der spilles én runde, hvor de hold, der to og 

to skal møde hinanden, i fællesskab aftaler en spilleaften/-dag i løbet af måneden. Det er 

hjemmeholdets opgave at tage kontakt til udeholdets kaptajn og aftale spilledato og -sted. Kan 

kaptajnerne ikke blive enige om et spilletidspunkt inden for de to afsatte måneder, skal kampen 

afvikles på søndagene d. 27. november og 29. januar. 

 

Når I er enedes, skal hjemmeholdets kaptajn orientere mig (gorm@gormch.dk  eller tlf.: 22 88 58 

01) om spilledato og -sted samt, om I ønsker meldekasser og mapper med spil stillet til rådighed fra 

distriktet eller, om I selv har udstyr/kan skaffe det gennem jeres klub(ber). 

 

For at skabe en lidt festligere afslutning på holdturneringen, end der har været de forrige år, afvikles 

den tredje og sidste kamp for alle hold  i Nyker Selskabslokaler, søndag d. 12. marts fra kl. 13 – 17. 

Der vil blive spillet med lagte kort og være præmier til vinderne i alle rækker. 

 

I konsekvens af, at de to første runders kampe ikke spilles samtidig har vi valgt, at der ligesom de 

foregående år spilles med håndgivne kort og uden brug af bridge-mates.  Resultaterne føres derfor 

på de af forbundet udarbejdede resultatskemaer. Hver holdkaptajn bedes forhøre i sin egen klub, om 

den kan levere holdkampregnskabsblanketter til holdets hjemmekamp(e). Kan dette ikke lade sig 

gøre, kan vedhæftede hjemmelavede piratkopi benyttes. 

 

Kampresultaterne, forsynet  med de to kaptajners underskrifter   

• indsendes/afleveres til Gorm Christensen, Lille Madsegade 14, 3700 Rønne eller 

• scannes og mailes til Gorm (gorm@gormch.dk) snarest muligt efter kamdagen, eller 

• afleveres til Gorm den efterfølgende tirsdag aften i Rønne Bridgeklub. 
Gorm sørger for den videre formidling via distriktets hjemmeside. 
 

Turneringen er en sølvpointsturnering, og der uddeles sølvpoints efter DBFs regler: 
 

3.1.2.4 Distrikternes oprykningsturneringer – min. 4 hold – min. 32 spil 

I distriktsturneringer, der kvalificerer til oprykning inden for DBf's "holdpyramide", tildeles et 

vinderhold 20 sølvpoint for vunden kamp. Ved uafgjorte kampe tildeles hvert hold 10 sølvpoint. 

Desuden gives bonus for den endelige placering efter de i 3.1.2.3 anførte regler – pr. spiller: 

Nr.1: 15 point, nr.2: 10 point. (Dette gælder for Bornholmsserien. I serie 1 er der 16 sølvpoints til deling pr. 

kamp og 10 hhv. 7 sølvpoints pr. spiller på de to hold, der placerer sig som nr. 1 og 2. I serie 2 er der 12 

sølvpoints til deling pr. kamp og 8 hhv. 5 sølvpoints pr. spiller på de to hold, der placerer sig som nr. 1 og 2.) 

 

Turneringsgebyret, kr. 400,- pr. hold bedes indbetalt senest 31. oktober på   

reg.nr. 0650 konto 6278 271 844   

med angivelse af holdkaptajnens navn. 

 

Det hold i Bornholmsserien, der ved turneringens afslutning har scoret flest kp, er årets 

bornholmsmester og har derfor retten til at deltage i oprykningsspillet til 3. division. Dette foregår 

på Sjælland. Datoen er endnu ikke meldt ud, men i 2016 foregik oprykningsspillet den første 

weekend i juni. 

 

Ønsker bornholmsmestrene ikke at gøre brug af retten til deltagelse i oprykningsspillet, overgår 

retten til det hold, der derefter – når alle holds resultater fra kampe mod bornholmsmestrene er 

fjernet -  har flest kp. Ønsker heller ikke dette hold at gøre brug af retten, gentages proceduren, nu 

med fjernelse af resultaterne for dette hold. 



 

 

 

Skulle der være uklarheder, bedes I henvende jer til mig. 

 

Med ønsket om en god turnering, 

Venlig hilsen 

Gorm 

 

Gorm Christensen 

Bestyrelsesformand, Distrikt Bornholm 

Lille Madsegade 14 

3700 Rønne 

Tlf.: 22 88 58 01 

mail: gorm@gormch.dk 


