
 

 

 

Rønne, d. 11. august 2016 

 

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. 

 

Siden generalforsamlingen 

På årets generalforsamling blev Vibeke Frankmar valgt som  nyt bestyrelsesmedlem i stedet for 
Mogens Nørgaard, som efter 4 år i bestyrelsen ikke ønskede genvalg. Gorm Christensen og Tove 
Pihl blev begge genvalgt. 

På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand:  Gorm Christensen 

Kasserer:  Aase Kjøller 

Sekretær:  Erik Mortensen 

it-ansvarlig:  Svend Aage Holmstrøm 

PR-ansvarlig: Vibeke Frankmar 

Suppleant:  Tove Pihl 

Bestyrelsesmedlemmernes adresser og telefonnumre kan ses på distriktets hjemmeside 

 

DM 

Ved årets DM i Svendborg klarede de bornholmske deltagere sig samlet set ikke så godt som de 
foregående år. Vi kan derfor forvente næste år kun at have 3 pladser i mixed par, damepar og åben 
par. 

I 2017 vil DM seniorpar som et forsøg blive afviklet med fri tilmelding. Distriktsbestyrelsen har 
imidlertid valgt fortsat at betale turneringsgebyr for 3 par fra BM-seniorpar  til årets DM-turnering. 
Vi er samtidig i diskussion med DBfs sekretariat om, hvorledes den transportgodtgørelse, der 
gælder for bornholmske deltagere ved DM skal praktiseres ved DM-senior, når man kan komme i 



 

 

 

den situation at et stort antal bornholmere kan vælge at deltage. Vi ønsker som minimum, at DBf 
refunderer transport for 3 par efter de gældende regler. 

 

Og hvilke ideer og planer har distriktsbestyrelsen så for den 

kommende sæson? 

BM-turneringerne: 

I tilrettelægningen af de lokale mesterskabsturneringer er det lykkedes at undgå sammenfald med 
forbundets turneringer, vinterferie, påskeuge og frokostturneringer og samtidig sikre mindst 2 uger 
mellem hver af de fire BM-turneringer.   

Tilmeldingsblanketter til BM-åben par, BM-damepar, BM-seniorpar, BM-mixed par, BM-
begynderpar og den lokale del af den landsdækkende handicapturnering udsendes midt i november 
(åben par og damepar), midt i januar (seniorpar og mixed par) og midt i februar (begynder og 
handicap). De lægges samtidig ud på distriktets hjemmeside. Tilmeldingsfrister og andre relevante 
oplysninger vedrørende turneringerne fremgår af dem. De vigtigste datoer fremgår også 
af  ”Sæsonplan 2016-2017”, som I finder på distriktets hjemmeside. 

Der spilles om sølvpoints ved ovennævnte lokale turneringer og guldpoints ved DM. 

 

DM for klubhold 2015-16 og kvalifikation til DM for klubhold 2016-17. 

To klubber, Rønne og Åkirkeby, tilmeldte hold til kvalifikationen til DM for klubhold 2015-16. De 
to klubber har endnu ikke afviklet den indbyrdes kamp, men når det er sket, vil vinderholdet kunne 
deltage i DM for klubhold d. 29.-30. oktober et sted på Sjælland. (Meddeles først i starten af 
oktober) 

Tid, sted og eventuelt gebyr for deltagelse (ved deltagelse af mere end 2 klubhold) for 
kvalifikationsturneringen til DM 2016-17 vil blive meddelt, når distriktsbestyrelsen ved, hvor 
mange hold, der ønsker at deltage. 

Tilmelding senest fredag d. 17. marts 2017. Tilmelding til Gorm. Hver klub kan stille med ét hold, 
så vi vil – for at undgå eventuelle misforståelser - bede om, at klubbernes formænd /turnerings-

ledere står for udvælgelsen og tilmeldingen 

I denne turnering er det en betingelse, at de deltagende spillere på holdet alle er medlem af den  
klub, der tilmelder holdet. 

Der spilles om sølvpoints ved en eventuel kvalifikation og om guldpoints ved DM 



 

 

 

 

Distriktsholdturneringen. 

I sæsonen 2015-16 deltog 8 hold i distriktsholdturneringen, fordelt med 4 hold i Bornholmsserien 
og 4 i Serie 1. Det er bestyrelsens håb, at vi i den kommende sæson igen får deltagelse af mindst 8 
hold, men ser hellere 12, hvilket vil give mulighed for endnu en række og derved gøre flere af 
kampene mere spændende. Princippet for afviklingen af turneringen bliver ligesom sidste år, at 
holdene indbyrdes aftaler spilletidspunkt og -sted. Der var generel tilfredshed blandt deltagerne 
sidste år med dette koncept. 

Gebyret for deltagelse i turneringen er kr. 400,- pr. hold, som indbetales til Distriktets konto. 

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 23. september. Tilmelding til Gorm. 

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.6. 

November 2016 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 

 

Frokostturneringerne. 

Deltagernes vurdering af såvel spillested som -form og forplejningen var igen efter sidste års 
frokostturneringer generelt positiv, og bestyrelsen blev igen opfordret til at gentage turneringen. 

Konceptet er, at hver klub stiller med ét par pr. spillerunde, og de enkelte par bør kun deltage én 
gang i turneringen. Med 9 klubber og en distriktsbestyrelse som den 10., kan turneringen afvikles 
som en 5-bords Howellturnering. Er det ikke muligt for en klub at stille med spillere en eller flere 
gange, spiller de øvrige blot en 4-bords Howell uden deltagelse af distriktsbestyrelsens par. 



 

 

 

Bestyrelsen har valgt at afvikle turneringen over 4 lørdage i februar 2017 ( 4., 11., 18. og 25. 

februar) med spilstart kl. 9.30 afsluttende med frokost (3 håndmadder og en øl/vand). Prisen er kr. 
120,-  pr. spiller for turneringsgebyr, kaffe/te under turneringen og frokost. Turneringen afvikles i 
Østermariehallen. 

En tilmeldingsliste til fremlæggelse i klubberne udsendes sidst i november er vedhæftet denne 
skrivelse.Tilmelding til Gorm senest fredag d. 20. januar 2017 

Der spilles om sølvpoints i frokostturneringerne 

 

Temaundervisning 4 lørdage. 

Temaundervisningen vil igen i år blive udbudt til alle øens bridgespillere, som har lyst til at få lidt 
flere redskaber på repertoiret. Undervisningen vil blive tilrettelagt så specielt nye spillere og 
spillere, som ikke har ret mange konventioner på programmet, kan få udbytte af den. 
Arrangementerne vil blive afviklet med undervisning fra kl. 10 til ca. 12. Efter en frokost vil 
deltagerne spille og debattere resultaterne af et antal spil med lagte kort, som sigter mod at 
formiddagens undervisning kan bruges i praktiske situationer. 

De fire temaer bliver: 

d. 8. oktober:  Farveskiftsignaler 

d. 29. oktober:  Svar på åbning 1 UT, 

d. 12. november:  Slemsøgende meldinger   

d. 26. november:  Svage 2-åbninger 

Distriktsbestyrelsen har besluttet, at deltagelse i temaundervisningen er gratis, mens der vil blive 
opkrævet kr. 100,-  pr. spiller til dækning af  kaffe/te hele dagen og frokost (3 håndmadder og en 
øl/vand). 

Vi vil bede jer fremlægge vedhæftede tilmeldingsblanket i jeres klublokale og meddele Gorm 
senest fredag d. 23. september, hvem af jeres medlemmer der deltager i hvilke temaer. Snarest 
derefter vil vi meddele, hvor undervisningen vil blive afviklet. 

 

 

Kortlægning 



 

 

 

Flere klubber har gennem adskillige år gjort brug af muligheden for at få lagte kort til flere/alle 
deres spilleaftner, og den mulighed fortsætter vi med at give. Aftaler om kortlægning skal stadig 
træffes med Gorm, ligesom aftaler om transport af kort fra Rønne (Lille Madsegade 14) til 
spillested og retur træffes med ham. 

For at sikre, at klubberne får de rigtige antal serier og de rigtige antal mapper i serierne får I, når 
alle bestillinger er indkommet, en samlet oversigt over ønskede kortlægninger til kontrol af jeres 
egen bestilling. 

For den kommende sæson vil prisen for lagte kort fortsat være kr. 2,- pr. spil. 

 

Klubleder-distriktbestyrelsesmøde.  
Lørdag d. 26. september 2015 fra kl. 10.00 til 13.00 holdt vi det første møde mellem klublederne og 
distriktsbestyrelsen. Deltagerne udtrykte tilfredshed med arrangementet og opfordrede til, at det 
blev en årligt tilbagevendende begivenhed. 

Derfor indkalder distriktsbestyrelsen igen til en fælles drøftelse af bridgens 

 

• Oplæg (distriktsformanden vil causere lidt over de nedenstående diskussionspunkter. Andre 
er velkomne til også at komme med oplæg) 

• Drøftelse af oplæggene 

• Konklusioner 

• Frokost. Distriktet er vært ved en let frokost. 

 

Og så lige et klip fra referatet af mødet mellem klublederne og distriktsbestyrelsen i september 
2016: 

”  En del snak om PR for distriktets arrangementer. Vigtigst at man reklamerer intenst, 

humoristisk, højlydt, insisterende  måske personligt på klubaftener.” 

Mange hilsner 

Gorm 

Gorm Christensen 
Bestyrelsesformand, Distrikt Bornholm 
Lille Madsegade 14 



 

 

 

3700 Rønne 
Tlf.: 22 88 58 01 
mail: gorm@gormch.dk 

 


