Referat af klubledermøde 8. oktober 2022.
Deltagere:

Hans Peter Sonne - Hasle-Rutsker Bridgeklub,
Jørn Blem - Nyker-Klemensker Bridgeklub,
Hans Jørn Mouritsen – Nexø Bridgeklub,
Jan E Pedersen – Pedersker Bridgeklub,
Kresten Jensen – Rønne BridgeForum,
Jørn Allan Pedersen – Svaneke Bridgeklub,
Pia Poulsen – Østermarie/Østerlars Bridgeklub,
Distriktsbestyrelsen:
Jens Toft,
Svend Aage Holmstrøm,
Lene Haagensen,
Niels Fensbo,
Ulla Fink
Anders Gummesen (referent)
Fraværende:

Anette Stæhr – distriktsbestyrelsen.

Følgende punkter blev drøftet:
Distrikt Bornholms fremtid jf. DBf’s drøftelser om distrikternes fremtid.

•

•

Oplæg ved Niels Fensbo

DBF arbejder på landsplan med distrikternes roller. På baggrund af en undersøgelse foretaget af en
arbejdsgruppe fra DBF er der fokus på følgende emner
• Klubber hvis eksistens er truet pga. medlemsnedgang.
• Der bruges for mange penge på eliten på bekostning af bredden
• Ressource udfordringer i flere distrikter
• Distrikternes rolle med at arrangere turneringer
Deltagerne på mødet udtrykte enstemmigt fuld opbakning til at bevare distrikt Bornholm.
Man ser distriktets rolle som væsentlig bl.a i forhold til;
• fortsat at arrangere diverse turneringer
• koordinere undervisning
• koordinere promotion og pr aktiviteter
• Andre opgaver af ”tvær-klub” karakter
•
•

Der er fra DBF kommet forslag til ny struktur for DM i ”åbent par”
•

Forslaget indebærer at
• ”åbent par” flyttes ud fra Festivalen og lægges i en separat weekend
• Åbent par skal fremover indeholde 3 divisioner hvor danmarksmesteren findes i
superligaen.
• Superliga indeholder 24 par udpeget blandt de bedste par i Danmark.
• 1. division indeholder 40 par også udpeget blandt de bedste par i Danmark.
• 2. division er åben for deltagelse af par som har deltaget i distriktsturneringer.
Antallet er derfor ukendt

•
•
•

Der sker oprykning/nedrykning mellem 1. division og superliga.
Det er uvist om der sker oprykning/nedrykning mellem 1. og 2. division.

Forslag fra distrikt Bornholm.
Der foretages en udtagelsesturnering mellem de nederst placerede i 1. division og de øverst
placerede fra 2. division for at sikre at niveauet i1 division fastholdes.
•

Struktur for klub turneringer
DBF opfordrer til at turneringerne er mere fleksible. Nogle muligheder kunne være:
• Afvikle bridge 3 gang om måneden i stedet for hver uge.
• Lave turneringerne i moduler hvor der kan ske tilvalg/fravalg.
• Mulighed for online bridge.
• Give par mulighed for at diskutere spillene med mentorer.
Distrikt Bornholm og klubledermødet foreslår, at de enkelte klubber og deres bestyrelser ser på
hvilke muligheder som kan finde anvendelse hos dem

•

BC3
•
•
•
•

Det er vigtigt, af alle klubber kan håndtere BC3.
Hvis der er behov for undervisning, kan vi finde en ”vidensperson” til undervisning. Klubberne
kan også henvende sig til Svend Aage Holmstrøm med spørgsmål
Det er vigtigt at flere medlemmer i de enkelte klubber kan håndtere i hvert fald de basale
elementer i BC3. Distriktet opfordrer klubberne til – i fornødent omfang – at gennemføre
”sidemandsoplæring”.
Der er fortsat ønske en ”pixi” udgave af opstart af en turnering. Svend Aage udarbejder ”pixi”
udgave.

Hvis der er problemer med BC3 kan superbrugere i DBF kontaktes. Servicevinduet er åbent fra kl.
18.00 – 18.30, tlf.nr. 48475213.

•

Begynderundervisning. Har bridgeundervisernes opfordring båret frugt?
•

Status over begynderundervisning sæsonen 2022/23.
• Der er 19 nye spillere på begynderholdet i Rønne.
• Ulla Fink og Mariane Ottesen er for nuværende undervisere.
• Der er ydet god indsats for at rekruttere nye spillere fx. Bridgens dag, møde for nye
borgere på rådhus, arrangement hos Hans Peter Sonne. Arrangement på Klemens Kro.
Arrangement for 18 foreninger i Svaneke.

•
•

Sidste sæson gennemførte 9 spillere kurset. 6 er fortsat i klubberne.
Fra forrige begynderhold er der 4 par som er fortsat i klubberne.

Hvis der er andre som vil undervise i Distrikt Bornholms regi sker tilmelding til Jens Toft, tlf.nr.
20825788. Der vil blive udsendt mail til klubberne med yderligere oplysninger herom ultimo oktober.

•

DM for klubhold (De seneste år er det kun Rønne BridgeForum der har ønsket at
deltage)
•
•

•

Er der andre klubber som er interesseret i at deltage i turneringen?
Distriktet vil udsende invitation til en kvalifikationsturnering. Denne vil blive afholdt således at
tilmeldingsfrister til DBF overholdes

DM for Seniorhold, Mixhold, Pokal og Breddepokal
•

Distriktet beder alle klubber huske at informere om turneringerne, således at alle bridgespillere
på Bornholm er opmærksomme på disse.

•
•

•

I sidste sæson blev breddepokal – som blev afviklet for første gang - vundet af Mariane Ottesen,
Morten Jespersen, Grethe Arvidsen og Kai Munch.
Der var en udbredt utilfredshed på mødet med at et udehold i breddepokalen kan kræve en
kamp afviklet via Real Bridge, hvis afstanden er over 130 km. Jens Toft vil – på distriktets vegne
– sende en skrivelse til hovedbestyrelse og turneringskomite i DBF

Træning af Bornholms deltagere i diverse DM-arrangementer
•

•

Er der stadig interesse for at vi forsøger at dygtiggøre vore elitespillere?
▪ Et forslag kunne være at invitere en underviser ”ovrefra” til at give inspiration
▪ Distriktet vil udsende en mail til alle spillere i distriktet med et handicap på under 28 for
at høre om deres interesse
▪ Samme mail vil også tilgå klubberne, som kan tilmelde spillere med et handicap over 28,
hvis klubben skønner disse kan have glæde at et sådant kursus
▪ Hvis en sådan spørgeskemaundersøgelse viser tilstrækkelig interesse, vil vi arbejde
videre på at arrangere et sådan kursus i foråret 2023

Fortsat fælles indkvartering ved Svendborg Festivalen
•
•
•

•

I de senere år har der været en vigende interesse for dette, hvilket har betydet at Røde Mølle
har været en betragtelig omkostningspost på distriktets regnskab
Mødet udtrykte bred enighed om ophør af leje af Røde Mølle.
Distriktet vil gerne være behjælpelig med oplysninger om andre indkvarteringsmuligheder såsom
leje af vandrehjem, BB, RBB eller lignende.

Hvordan skaffer vi nye medlemmer?

•

•

Positiv historie!
• Nyker-Klemmesker havde i foråret 9 medlemmer der ophørte, Jørn Blem tog kontakt til
bridgespillere som spillede i Allinge og 8 valgte at blive medlem i klubben.

•

Virksomheds bridge
• Primær målgruppe 40+
• Birte Kjeldsen fra DBF’s arbejdsgruppe omkring Virksomhedsbridge deltog i distriktets
orienteringsmøde omkring Virksomhedsbridge. Materialet herfra vil blive fremsendt til
klubberne snarest
• Rønne BridgeForum vil i samarbejde med Bornholm Landbo Ungdom afvikle
arrangement

•

Promotion-arrangementer
• Gode initiativer i 2022, som har givet tilgang – i første omgang til undervisningsholdet
• Distriktet vil gerne opfordre medlemmer til at reklamere til venner og familie så vi ad den
vej kan få kontakt med potentielle ny medlemmer
• Ændre image for bridgen, så det vises at det ikke ”kun” er ældre, der spiller

•

Pressedækning
• Bornholms Tidende bringer de fleste af øens bridge resultater, hvis klubberne og
distriktet sørger for at fremsende disse’
• Bornholms Tidende har lavet et interview med Jens Toft, hvor han prøvede at tegne et
billede af bridge og de løsninger, der arbejdes på for at skaffe flere medlemmer
• De øvrige medier på Bornholm har ikke reageret på tidligere henvendelser. Distriktet
forsøger fortsat at få disse til udbrede vores gode historier
▪ Emner her kunne f.eks. være
• Virksomhedsbridge som et nyt værktøj til at udbrede bridge
• Videnskabelige undersøgelser, der viser hvordan bridge kan modvirke
aldersbetingede mentale sygdomme
• Bornholmske bridgespillere, der klarer sig godt på landsplan

Eventuelt
•
•

Der er fuld opbakning til at Distrikt Bornholm også afvikle klubledermøder fremover.
DBF havde inviteret til klubdag i Fredericia i oktober, arrangementer blev aflyst pga.
manglende opbakning fra klubberne.

