Rønne, d. 24. august 2020

Kære klubledere
Som følge af den række af restriktioner, som vi har været underlagt siden starten af marts, vil
bestyrelsens første nyhedsbrev i denne sæson mangle indhold i nogle af de ”faste rubrikker”

Siden generalforsamlingen
Årets generalforsamling blev udsat til d. 26. august, så udfaldet af den vil jeg kommentere mere detaljeret i

Her vil jeg blot nøjes med at
opfordre jer alle til at medbringe egen håndsprit og eventuelle
andre værnemidler til generalforsamlingen
en kommende indkaldelse til klubledermødet.

DM
Årets DM og Bridgefestival i Svendborg blev aflyst, så der er kun at berette, at vi fik en særdeles
fin behandling af Feriepartner Fyn, som står for udlejningen af Røde Mølle. Vort lejemål er mod et
gebyr på kr. 200,- overført til Festival- og DM-dagene i 2021

De traditionelle arrangementer for den kommende sæson.
Annoncering af sæsonstarten
I konsekvens af den tilfredshed med annonceringen i 2019, der på formandsmødet i oktober blev
givet udtryk for, har bestyrelsen i år valgt at gentage formen fra de seneste 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 2020-21:
BM-åben par og BM-damepar afvikles i januar, BM-seniorpar i februar og BM-mixed par i marts.
Tilmeldingsblanket til/oplysninger om BM-åben par og BM-damepar udsendes midt i november og
til BM-seniorpar 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 2020-2021”, som I finder på distriktets
hjemmeside.
De forrige års opfordringer til klublederne om at indberette spillere elektronisk til distriktets
forskellige turneringer blev fulgt af mange. Endnu en gang tak for det. Bestyrelsen vil derfor i år gå
et skridt videre og opfordre alle klubledere til at foreslå spillerne, at de selv benytter den
elektroniske indberetning via Distriktets hjemmeside under punktet ”Tilmelding til turneringer i
Distriktet”. Klublederne skulle så kunne nøjes med kun at skulle indberette de spillere, der mener,
de ikke selv er i stand til det.
Der spilles om sølvpoints ved ovennævnte lokale turneringer og guldpoints ved DM.

DM for klubhold 2020 og kvalifikation til DM for klubhold 2021.
Rønne Bridgeklub har som eneste tilmeldte klub kvalificeret sig til at deltage i DM for klubhold d.
24.-25. oktober 2020 på Sjælland (Formodentlig i Køge)
Tilmelding til DM for klubhold 2021 skal ske til undertegnede senest fredag d. 9. april 2021. 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. 18. april 2021.
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 2019-20 deltog igen12 hold i distriktsholdturneringen, fordelt med 4 hold i
Bornholmsserien, 4 i Serie 1 og 4 i serie 2.
Sæsonens vinderhold i Bornholmsserien er endnu ikke fundet. Coronaen har bevirket, at tredje
runde er udskudt til søndag d. 13. september. Ingen af holdene i Bornholmsserien har ønsket at

deltage i kvalifikationsspillet til 3. division, så vi har endnu en gang overladt 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 stadig KUN kr. 400,- pr. hold, som indbetales til Distriktets
konto.
Sidste frist for tilmelding er søndag d. 20. september 2020. 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 Efterårsturnering.
Igen i år vil Bornholms Tidendes Efterårsturnering blive afholdt. Datoen bliver søndag d.8.
november 2020 i Nyker Selskabslokaler, og der vil blive annonceret i Tidende om tidspunkt og
tilmelding, når tiden nærmer sig.
En tilmeldingsliste/oplysninger om turneringen til fremlæggelse i klubberne er vedhæftet denne
mail.
Der spilles om bronzepoints i efterårsturneringen

Kursustilbud i de østdanske distrikter
D. 15. og 16.august afviklede Distrikt Bornholm et BC3 kursus med 16 bornholmske deltagere.
I den kommende sæson bliver der yderligere udbudt turneringslederkurser 1, 2, 3 og 4, kursus for
nye BC3-operatører og kursus for nye turneringsspillere, som ønsker nogle fif i deres udvikling.
Kurserne afholdes som hovedregel i Østsjællands Bridgecenter i Køge, men kan ved et
tilstrækkeligt deltagerantal også afvikles på Bornholm. Indbydelserne er vedhæftet

Klubleder-distriktbestyrelsesmøde.
Som i de foregående fem sæsoner indkalder distriktsbestyrelsen igen til en fælles drøftelse af

bridgens tilstand og udviklingsmuligheder på Bornholm lørdag d. 3. oktober 2020 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. 25. september om, hvem der repræsenterer
de enkelte klubber.
Distriktsbestyrelsen har ikke umiddelbart presserende emner til drøftelser med klublederne,men
modtager gerne forslag til diskussionsemner.
Ca. en uge før mødet, vil jeg sende en oversigt over indkomne forslag
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

