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Kære bornholmske bridgeklubformænd og -kvinder 
 

På Distrikt Bornholms generalforsamling, d. 25. april blev 3 nye bestyrelsesmedlemmer valgt ind til 

erstatning for Merethe Koefoed, Jørgen Edvardsen og Preben Niby. 

I løbet af maj og de første 2 uger af juni har den nyvalgte bestyrelse holdt flere møder, hvor vi dels 

har konstitueret os, dels drøftet planer for hvorledes vi som distriktsbestyrelse kan støtte  klubberne, 

hvordan bornholmsk bridge kan udvikles og få en mere fremtrædende plads i dansk bridge. 

Resultatet af konstitueringen blev: 

Formand: Gorm Christensen 

Kasserer: Finn Rasmussen 

Sekretær: Erik Mortensen 

it-ansvarlig: Svend Aage Holmstrøm 

PR-ansvarlig:  Mogens Nørregaard 

Suppleant: Preben Niby 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre kan ses på distriktets hjemmeside 

 

Nu er tiden kommet til at orientere jer og - gennem jer - de bornholmske bridgespillere om vore 

tanker og ideer. 

 

Fællesannoncen om sæsonstart 
Som det allerførste vil vi bede jer kontrollere det vedhæftede udkast til fællesannonce om 

sæsonstart, som vi – sædvanen tro – vil indrykke i Tidende og Rytterknægten lørdag d. 18. og 

onsdag d. 22. august. Udgiften deles mellem klubberne efter de sædvanlige regler, nemlig 10% fra 

hver klub og 10% fra distriktet.  

Giv hurtigst muligt besked til Mogens Nørregaard på mogens.rena@gmail.com med godkendelse af 

og/eller ændringer til oplysningerne vedrørende jeres egen klub. 

 

Kontaktpersoner 
For at udbygge kontakten mellem klubberne og distriktet og for at gøre distriktsbestyrelsen mere 

synlig har vi tildelt hver klub én kontaktperson i distriktsbestyrelsen. Det er vort håb, at der ad den 

vej vil opstå en større samhørighed mellem klubberne og distriktet, og vi opfordrer til, at I bruger 

jeres kontaktperson flittigt. Vi vil sågar acceptere misbrug i et vist omfang. 

Kontaktpersonerne for de enkelte klubber er: 

    

Klub Kontaktperson Telefon E-mail 

Hasle-Rutsker  
Erik Mortensen 

56 95 61 42  

25 71 26 77 
erik.nordskovvej9b@post.tele.dk 

Klemensker 

Spar-2 Svend Aage 

Holmstrøm 

56 95 60 28  

40 46 94 28 
svaho@mail.dk 

Pedersker 

Nexø 
Mogens Nørregaard 

56 44 31 30 

25 71 95 01 
mogens.rena@gmail.com 

Svaneke 

Rønne Finn Rasmussen 
56 94 92 22  

30 35 54 22 
Fira@tiscali.dk 

Østerlars/Østermarie 
Gorm Christensen 22 88 58 01 gorm@gormch.dk 

Aakirkeby 
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Det efterfølgende er ideer, fostret i bestyrelsens første levemåned, som vi gerne vil have reaktioner 

på. Uden klubbernes og medlemmernes opbakning er der ingen ide i at søsætte ideerne. Derfor 

kære klubformænd og -kvinder vil vi bede jer lægge dem frem for jeres medlemmer tidligt i den 

nye sæson og så hurtigt som muligt give os en tilbagemelding om stemningen i jeres klub. 

 

Distriktsturneringer 
Gennem flere år har der nu ikke været afholdt nogen holdturnering i distriktets regi, og Bornholms 

deltagere til DM-hold er fundet ved forespørgsler fra distriktsbestyrelsen til mulige interessenter. I 

år lykkedes det endog ikke at finde et hold, der var villige til at stille op ved DM. Vi har diskuteret 

mulige årsager til den manglende interesse og er nået frem til, at én årsag kunne være problemer 

med at afsætte 5 faste ugedage (tidligere onsdage) hen over sæsonen til deltagelse i en ø-dækkende 

holdturnering. Vi har derfor overvejet, om en holdturnering kunne etableres med afvikling af 

kampene i privat regi, som det kendes fra landspokalturneringen. Modellen kunne være, at der i 

hver af månederne oktober, november, januar, februar og marts – afhængig af, hvor mange hold der 

er i rækken - skal spilles én runde, hvor de hold, der to og to skal møde hinanden i fællesskab aftaler 

en spilleaften/-dag i løbet af måneden. Resultaterne indsendes til distriktsbestyrelsen, som sørger for 

formidling ud til klubberne. Vi vil derfor bede jer orientere om denne nye turneringsafvikling på 

jeres første  

 

Distriktsklubparturnering 
Som noget nyt – ligeledes i bestræbelserne på at skabe større aktivitet mellem klubberne – vil vi 

foreslå en klubparturnering over 4 gange efter denne recept: 

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.  

Vi enedes om 4 lørdage, d. 27.10., 03.11., 10.11. og 17.11.  med spilstart kl. 9.30 afsluttende med 

frokost (3 håndmadder og en øl/vand). Distriktet giver kaffe/te under spillet, mens deltagerne selv 

betaler frokost (kr. 75,- for mad og en øl/vand) og øvrige drikkevarer. 

Turneringen afvikles i  Østermariehallen. 

 

Propagandaturneringen 
Gennem mange år har Distrikt Bornholm stået for en årlig propagandaturnering med det store 

kagebord. Det er vort indtryk, at interessen for turneringen blandt vore medlemmer er støt faldende 

og vi har derfor overvejet, om turneringen mon har overlevet sig selv. Det ville være rart at få  

tilbagemeldinger,, så vi i god tid kan overveje om turneringen skal fortsætte i 2013. Det er  

temmelig ressourcekrævende at finde tilstrækkeligt med gode sponsorer til turneringen. 

 

Undervisning for let øvede 
Vi besluttede os for en struktur der bestod af 4 lørdage spredt ud over året (foråret) i Nyker 

forsamlingshus med undervisning fra 10 til 12, frokost (3 håndmadder og en øl/vand til en pris af kr. 

75,-) efterfulgt af tematiserede (dagens tema(er)) spil frem til ca. 15-16. 

Undervisningen vil tage udgangspunkt i et eller flere af følgende temaer: 

- Svage 2-åbninger 

- Svar på åbning i major: Steens2NT, Steenbergs 2NT, Bergen-raises 

- Svar på åbning i NT: Stayman, Marionet, Jacoby, Texas mm 

- Farveskiftsignaler 

- Slemsøgende meldinger 

- Når fjenden melder ind 

- Michael´s cue bid 

- Kortvurdering 

 

Skolebridgelæreruddannelse 



En  kontakt til DBF med forespørgsel om hvorvidt man i lighed med Dansk SkakUnion vil 

iværksætte uddannelse af lærere i folkeskolen som kan påtage sig at undervise i bridge, f.eks. i 

forbindelse med temauger, projektperioder, ja måske i matematikundervisningen gav det svar, at det 

er der ikke planer om for tiden. Vi vil derfor rette henvendelse til øens folkeskoler for at høre, om 

der er interesse for at vi gør det uden om DBF, som et udviklingsarbejde på Bornholm. Økonomien 

til gennemførelsen af et eventuelt udviklingsarbejde må vi søge enten hos DBF og/eller forskellige 

fonde. 

 

 

ERFA-grupper 
Vi foreslår, at der etableres et lidt mere formaliseret samarbejde mellem klubberne med hensyn til 

de aktiviteter, som man med fordel kan dele erfaringer. Vi tænker her i første omgang på arbejdet 

med bridge-mates, som kan volde nogle problemer. Vi vil fra distriktsbestyrelsen tage initiativ til at 

indkalde til et første afklarende møde først på sæsonen. 

 

 

Hjemmeside 
Vi arbejder på at lave en ny hjemmeside, som skulle være mere brugervenlig og hed ad vejen skabe 

mulighed for elektronisk tilmelding til distriktets turneringer. Når siden bliver offentliggjort vil den 

erstatte den eksisterende, og vi vil bede alle brugere om at kontakte Svend Aage Holmstrøm på 

svaho@mail.dk  eller  Mogens Nørregaard på mogens.rena@gmail.com hvis der er uklarheder, fejl, 

forslag til ændringer eller nyskabelser. 

 

Det var alt for denne gang. 

Vi vil bestræbe os på at holde kontakten til jer formænd og -kvinder vedlige med ca. 2 måneders 

mellemrum, så I kan følge med i, hvad der sker på distriktsplan. 

 

Og så er der kun tilbage at ønske alle en god sommer. 

 

Mange hilsner 

Gorm Christensen 
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