
 
 

 

Rønne, den 9. januar 2018 

 

Kære klubledere 
 
Godt nytår! 

Selvom DBf har besluttet ikke længere at afholde den landsdækkende handicapturnering, vil 
bestyrelsen for Distrikt Bornholm alligevel forsøge at holde liv i det, der gennem de seneste tre år 
har udviklet sig til en velbesøgt alternativ turnering på Bornholm. 

Turneringen er allerede i Distriktets sæsonprogram annonceret til afholdelse søndag d. 8. april med 
start kl. 13, og det holder vi fast i. Forskellen fra de foregående 3 år bliver kun, at der ikke vil være 
nogen landsopgørelse og derfor heller ikke uddeling af de store kontante præmier, som flere af vore 
deltagere ellers tidligere har fået fingre i. Vi skal dog nok sørge for, at der bliver pæne lokale 
præmier til de bedst placerede par, og det bliver ikke bridgebøger!! 

I må meget gerne annoncere for arrangementet i den kommende tid, selv om der er hele 3 måneder 
til turneringsafviklingen, og jeg vedhæfter derfor allerede nu et tilmeldingsskema til fremlæggelse i 
klubben. 

Jeg vedhæfter også tilmeldingsskemaer til de to BM-turneringer i marts, BM-senior og BM-mixed. 
Også dem vil jeg bede jer reklamere for. 

På klubledermødet d. 30. september 2017 enedes forsamlingen om, at klubberne ”i sæsonen 2018-
19 vil forsøge at afvikle 4 åbne, klubbaserede, grønne turneringer i 4 forskellige klubber.  
Én i oktober, én i november, én i februar og én i marts.  
Året efter gentages det i de 4 resterende klubber, så hver klub i en længere tidshorisont skal indstille 
sig på at tilbyde en turnering hvert andet år.  
Det blev foreslået, at konceptet blev lidt i stil med frokostturneringerne med en formiddagsturnering 
efterfulgt af en frokost.  
Alt annonceres i starten af sæsonen, og tilmeldinger sendes til den ansvarlige klub/en central 
(distriktet?) indsamler (Det blev vist ikke afklaret).”(uddrag af referatet fra klubledermødet) 

Det ville være rart, hvis vi i distriktsbestyrelsen senest til generalforsamlingen kan få at vide, hvilke 
4 klubber, der påtager sig opgaven i 2018-19 og, hvornår de 4 klubber vil afvikle turneringen.  

Ligeledes på klubledermødet orienterede Niels Fensbo os om, at han var blevet fortalt fra 
allerhøjeste sted i DBf, at vi kunne imødese et kursus i BridgeCentral på Bornholm i foråret 2018. 
Niels havde i den udmelding ikke taget højde for det kaos der tilsyneladende var opstået i DBfs 
direktion i løbet af den første halvdel af 2017, for nu er der kommet meddelelse fra direktionen om, 
at den nye BridgeCentral tidligst vil blive frigivet i efteråret 2018.  Indtil da er det næppe 
sandsynligt, at der afholdes kurser i den nye BC. 

Det var vist alt for denne gang. 

Mange hilsner  

Gorm 


