
 
 

 

Rønne, d. 2. marts 2014 

 

Kære klubledere 
 

Tiden er inde til at jeg sender jer et par påmindelser, nogle oplysninger om hvad der er sket siden 

jeg sidst skrev og lidt om, hvad der skal ske i den kommende tid. 

 

Påmindelser: 

 
De resterende distriktsturneringer 

 

Jeg minder om, at der afholdes BM-senior søndag d. 16. marts og BM-mixed søndag d. 30. marts 

med sidste tilmelding hhv. fredag d. 7. og 21. marts. Tilmeldingslister til udskrivning finder I på forsiden af 

Distriktets hjemmeside. 
 

Ligeledes vil jeg minde om DM for begyndere og klubspillere søndag den 6. april 2014 kl. 13.00. 

Der er tilmeldingsfrist til begge disse arrangementer fredag d. 21. marts.   

DM for begyndere er for spillere, der er startet på bridge efter den 31. juli 2012. Der kræves 

medlemskab af en DBf-klub (almindeligt eller K-medlemskab). 

DM for klubspillere er for spillere, som højest har det grønne etui dvs. klubmester, *klubmester og 

**klubmester. Der kræves medlemskab af en DBf-klub (almindeligt eller K-medlemskab) 

Skæringsdato er 1. marts. Dvs. har man ikke opnået rødt etui denne dag, kan man deltage, uanset 

om man bliver distriktsmester senere i marts. 

Se mere i det vedhæftede Nyhedsbrev fra DBf 

 

Hvad er der sket siden sidst? 

 
Distriktsholdturneringen. 

I såvel Bornholmsserien som Serie 1 er spændingen intakt efter anden runde ud af tre. I 

Bornholmsserien er der 6 points mellem nr. 1 og 2 inden sidste kamp. I Serie 1 er der 5 points 

forskel på nr. 1 og 2. Resultater og stillinger kan ses på Distriktets hjemmeside.   

 

Turneringsledere 

11 bornholmske bidgespillere var på kursus i december. I distriktet trækker vi på deres nuvundne 

kompetence og tilstræber, at der fremover i alle distriktsturneringer er to turneringsledere. Jeg vil 

opfordre til, at I også gør flittigt brug af de nyuddannede ude i klubberne, da den videre udvikling af 

deres evner skal ske i praktisk arbejde. 

 

Frokostturneringen 

Til tre af de fire lørdage havde der meldt sig par fra alle øens organiserede klubber, så der kunne 

afvikles turneringer med 5-bordsrækker. Kun d. 1. februar måtte vi nøjes med en 4-bordsrække. 

 

Temalørdage 

Der meldte sig ikke helt så mange til de 4 tilbudte undervisningsdage i udvalgte temaer, som 

bestyrelsen havde håbet. Målet var 16 (eller bedre 20) deltagere pr. tema, men til de 3 temaer  

meldte sig kun melem 6 og 12 deltagere, mens der til det fjerde, som aflystes, kun var tilmeldt 5 



 
 

 

medlemmer. Distriktsbestyrelsen vil overveje, hvordan der kan skabes større interesse for 

arrangementerne. Der vil blive lagt op til en drøftelse af det på generalforsamlingen. 

 

Bornholms Tidendes efterårsturnering 

Deltagerantallet på 56 var i underkanten af, hvad Distriktsbestyrelsen havde forventet, og vi vil 

overveje, om turneringen har overlevet sig selv. Også denne turnerings fremtid vil blive genstand 

for en drøftelse på generalforsamlingen. 

 

Hvad sker der i den nærmeste fremtid? 
 

Generalforsamling. 

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i Distrikt Bornholm, onsdag d. 23. april 2014 kl. 18.30 

i Nyker Selskabslokaler. Se nærmere i den vedhæftede fil (kopieres også ind nederst i denne mail). 

For god ordens skyld vil jeg nævne, at alle medlemmer af en klub under Distrikt Bornholm kan 

deltage i generalforsamlingen. Det er kun stemmeretten, der er forbeholdt de få. 

 

Danmarksmesterskaber 
Med flytningen af Bridgefestivalen fra Vingsted til Svendborg måtte vi desværre se muligheden for fælles, 

billig overnatning i Gadbjerg forsvinde. Bestyrelsen har forsøgt at finde en tilsvarende  mulighed i nærheden 

af Svendborg, men forgæves. Enten kunne der ikke tilbydes tilstrækkeligt med værelser eller prisen var så 

høj, at vi ikke kunne indgå en bindende aftale på bornholmske spilleres vegne. Vi må derfor opfordre de 

bornholmske deltagere i årets DM til selv at finde overnatningsmuligheder. På DBfs hjemmeside er der en 

oversigt over hoteller, vandrerhjem, campingpladser og B&B i Svendborg og omegn. 

Transportrefusionerne vil igen i år blive fordelt efter de principper, der blev benyttet sidste år. Det betyder, at 

spillere, som stiller deres bil til rådighed udelukkende for transport af 4 DM-deltagere til og fra Svendborg 

får  kr. 3000,- refunderet. Det, der bliver tilbage af den samlede refusion fra DBf, efter at der er ydet refusion 

til disse chauffører, vil blive ligeligt fordelt blandt spillere, som ønsker at medbringe familie og/eller 

kombinere turen til Svendborg med ferie før eller efter DM. 

Mange hilsner 

Gorm 


