Rønne, d. 18. august 2019

Kære klubledere
En ny bridgesæson nærmer sig, og sædvanen tro vil distriktsbestyrelsen gerne indvi jer i, hvad vi
har oplevet siden generalforsamlingen og hvad vi har af planer for den kommende sæson.
Skulle nogle af jer under læsningen sidde med en fornemmelse af, at I har læst teksten tidligere, er
det formodentlig en rigtig fornemmelse. Meget af det, distriktsbestyrelsen ønsker at arbejde med i
årets løb, er nu så gennemprøvet og accepteret af medlemmerne, at der ikke er grund til at finde nye
måder at beskrive det på, så hvor det har været muligt, har vi benyttet teksten fra sidste år i
redegørelsen for vore planer.

Siden generalforsamlingen
På årets generalforsamling blev Anette Stæhr, Erik Mortensen og Svend Aage Holmstrøm genvalgt
til bestyrelsen for to år. Niels Fensbo blev genvalgt som suppleant og distriktets repræsentant i DBfs
repræsentantskab for et år.
På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med følgende
ansvarsområder:
Formand

Gorm Christensen

Økonomi og regnskab

Anette Stæhr

Mødereferater

Erik Mortensen

Hjemmeside, IT ved turneringsafvikling

Svend Aage Holmstrøm

PR, presse, annoncer

Lene Hågensen

Turneringsplanlægning og -tilrettelæggelse

Gorm Christensen

Kursustilrettelæggelse og -afvikling

Niels Fensbo og Gorm Christensen

Kontakt til spillesteder

Erik Mortensen

Kontakt til klubber, distrikter og DBf

Niels Fensbo og Gorm Christensen

Suppleant:

Niels Fensbo

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre kan ses på distriktets hjemmeside

DM
Ved årets DM i Svendborg var Distrikt Bornholm repræsenteret med 3 par i mix- og damepar og 2
par i de øvrige kategorier.
Heller ikke i år lykkedes det vore spillere at kæmpe sig frem til podiepladserne, men igen kom stort
set alle par ud af turneringerne med jævne til gode handicapforbedringer. Det er der grund til at
glæde sig over.

De traditionelle arrangementer for den kommende sæson.
Annoncering af sæsonstarten
I konsekvens af den tilfredshed med annonceringen i 2018, der på såvel formandsmødet som
generalforsamlingen blev givet udtryk for, har bestyrelsen i år valgt at gentage formen fra sidste år:
Vi sætter en meget kort annonce i Tidende og Rytterknægten med henvisning til Distriktets
hjemmeside, som i perioden frem til 15. september på forsiden UDELUKKENDE vil have

link til de 8 klubbers hjemmesider

link til udbuddene af begynderundervisning og

link til Distriktets sæsonplan
Annoncen sættes samtidig på Distriktets Facebook-side.
I opfordres derfor til at sikre, at forsiden på jeres hjemmesider snarest bliver tilpasset , så alle
bridgeinteresserede meget enkelt og ved færrest mulige klik kan få oplysninger om , hvornår
bridgen starter og, hvor og på hvilken ugedag den afvikles i jeres klub. Anfør også gerne, hvem
interesserede kan kontakte for yderligere oplysninger.
Udgiften til annoncen dækkes af Distriktet.

BM-turneringerne:
Sidste års forsøg på at sprede distriktsturneringerne over en længere periode var ikke nogen succes.
Der har vist i historisk tid ikke været så få tilmeldinger til BM-åben par, som bestyrelsen havde
valgt at placere i november måned.

I konsekvens af den begrænsede tilmelding vender vi igen tilbage til de gammelkendte BMterminer, så BM-åben par og BM-damepar afvikles i januar, BM-senior i februar og BM-mixed par i
marts.
Tilmeldingsblanket til BM-åben par og BM-damepar udsendes midt i november og til BMseniorpar og BM-mixed par midt i december. De lægges samtidig ud på distriktets hjemmeside.
Tilmeldingsfrister og andre relevante oplysninger vedrørende turneringerne fremgår af dem. De
vigtigste datoer fremgår også af ”Sæsonplan 2019-2020”, som I finder på distriktets hjemmeside.
Sidste års opfordring til klublederne om at indberette spillere elektronisk til distriktets forskellige
turneringer blev fulgt af mange. Tak for det. Bestyrelsen vil derfor igen i år opfordre alle klubledere
til at indberette de spillere, der melder sig på de fremlagte tilmeldingslister i klubberne, via
Distriktets hjemmeside under punktet ”Tilmelding til turneringer i Distriktet”. Det vil lette
turneringstilrettelæggerne meget i deres arbejde.
Der spilles om sølvpoints ved ovennævnte lokale turneringer og guldpoints ved DM.

DM for klubhold 2019 og kvalifikation til DM for klubhold 2020.
Rønne Bridgeklub har som eneste tilmeldte klub kvalificeret sig til at deltage i DM for klubhold d.
26.-27. oktober 2019 et sted i Østjylland
Tilmelding til DM for klubhold 2020 skal ske til undertegnede senest fredag d. 29. marts 2020.
Hver klub kan stille med ét hold, så vi vil – for at undgå eventuelle misforståelser - bede om, at
klubbernes formænd /turneringsledere står for udvælgelsen og tilmeldingen.
I denne turnering er det en betingelse, at de deltagende spillere på holdet på spilletidspunktet alle er
og har været medlem af den klub, der tilmelder holdet, siden d. 31.12. det foregående år.
Hvis flere klubber tilmelder hold til turneringen, vil der blive afholdt kvalifikationsturnering med
deltagelse af de tilmeldte søndag d. 19. april 2020.
Der spilles om sølvpoints ved en eventuel kvalifikation og om guldpoints ved DM.
DM for klubhold afvikles i lige år et sted på Sjælland og i ulige år et sted i Jylland.

Distriktsholdturneringen.
I sæsonen 2018-19 deltog igen12 hold i distriktsholdturneringen, fordelt med 4 hold i
Bornholmsserien, 4 i Serie 1 og 4 i serie 2.
Sæsonens vinderhold i Bornholmsserien - med ret til at kalde sig Bornholmsmestre - blev Poul
Hansens hold, som ud over kaptajnen bestod af Leif Rømer, Axel Kofoed og Peter Braid

Hverken dette hold eller nogle af de øvrige Bornholmsseriehold ønskede at benytte muligheden for
at deltage i kvalifikationsspillet til 3. division, så endnu en gang måtte vi overlade pladsen til et hold
fra et af de andre østdanske distrikter.
Princippet for afviklingen af distriktsholdturneringen har gennem de seneste år været, at holdene
indbyrdes aftalte spilletidspunkt og -sted for de første to kampe, mens den tredje blev afviklet som
et samlet stævne i Nyker Selskabslokaler. Der har været generel tilfredshed blandt deltagerne med
dette koncept, så det fortsætter i den kommende sæson.
Gebyret for deltagelse i turneringen er kr. 400,- pr. hold, som indbetales til Distriktets konto.
Sidste frist for tilmelding er lørdag d. 21. september 2019. Tilmelding til undertegnede.
Umiddelbart efter tilmeldingen sendes der mail til holdkaptajnerne med mere detaljerede
oplysninger om turnering, indbetaling mm.
Vi vil bede jer opfordre jeres medlemmer til at melde sig til turneringen og pointere, at holdene
gerne må bestå af spillere fra forskellige klubber.
Der spilles om sølvpoints i distriktsholdturneringen.

Bornholms Tidendes Efterårsurnering.
Igen i år vil Bornholms Tidendes Efterårsturnering blive afholdt. Datoen bliver søndag d.3.
november 2019 i Nyker Selskabslokaler, og der vil blive annonceret i Tidende om tidspunkt og
tilmelding, når tiden nærmer sig.
En tilmeldingsliste til fremlæggelse i klubberne er vedhæftet denne mail.
Der spilles om bronzepoints i efterårsturneringen

Fælles indlogering af de bornholmske festivaldeltagere
Med et mindre overskud på udlejningen af Røde Mølle under Bridgefestivalen 2019, har Distriktets
udlejningsaktiviteter i årene fra 2014 til 2019 resulteret i et samlet overskud på ca. kr. 4000,-. Disse
midler er hensat til at sikre fortsat fællesbolig til de bornholmske deltagere i tilfælde af, at der mod
forventning skulle optræde underskud et enkelt år.
Distriktsbestyrelsen har derfor besluttet endnu en gang at leje ferieboligen uden for Svendborg til
videreudlejning til de bornholmske festivaldeltagere under Bridgefestivalen 2020. Desværre har
udlejeren for næste (og formodentlig de kommende) år hævet udlejningsprisen med ca. kr. 4400,-.

Klubleder-distriktbestyrelsesmøde.
Som i de foregående fire sæsoner indkalder distriktsbestyrelsen igen til en fælles drøftelse af
bridgens tilstand og udviklingsmuligheder på Bornholm lørdag d. 28. september 2019 kl. 10.00 i
Nyker Selskabslokaler.
Der inviteres kun én deltager fra hver klub, og vi opfordrer til, at det er klubformændene, der
deltager. Giv venligst besked til undertegnede senest d. 14. september om, hvem der repræsenterer
de enkelte klubber.
Distriktsbestyrelsen ønsker at drøfte nedenstående emner med klublederne:

skal de grønne turneringer fortsætte?

ideer til koordinering af begynderundervisning

konsekvenser af den forhøjede lejeudgift på Røde Mølle

konsekvenser af DBfs nedjustering af rejsegodtgørelse for bornholmske deltagere i DM
men modtager gerne andre forslag til diskussionsemner.
Mødet afsluttes ved 12-tiden med en let frokost, som Distriktet er vært for.

Venlig hilsen
Gorm
Gorm Christensen
Bestyrelsesformand, Distrikt Bornholm
Grønagervej 27, Nyker
3700 Rønne
Tlf.: 22 88 58 01
mail: gorm@gormch.dk

