
 
      

Hasle, 23 august 2022 

Kære klubledere 

 

En ny bridgesæson nærmer sig, og sædvanen tro vil distriktsbestyrelsen gerne indvi jer i, hvilke 

planer vi har for den kommende sæson. 

Generalforsamlingen 

Inden årets generalforsamling havde Gorm og Erik bebudet deres afgang. Jeg vil gerne her benytte 

lejligheden til at takke dem begge for det meget store arbejde de har udført for distriktet gennem 

mange år. På årets generalforsamling blev Lene Hågensen genvalgt for to år, mens Anders 

Gummesen blev nyvalgt for 2 år og Jens Toft blev nyvalgt for 1 år. Ulla Fink blev nyvalgt som 

substitut og Nils Fensbo fortsætter som klubkonsulent. 

Siden har bestyrelsen konstitueret sig som følger; 

 

Formand Jens Toft 

Kasserer og økonomiansvarlig Anette Stæhr 

Sekretær Anders Gummesen 

Hjemmeside, IT support Svend Aage Holmstrøm 

PR, presse, annoncer Lene Hågensen 

Turneringsplanlægning og -tilrettelæggelse Jens Toft 

Kursustilrettelæggelse og -afvikling Niels Fensbo i samarbejde med klubbernes 

undervisningsansvarlige  

Kontakt til spillested Lene Hågensen 

Kontakt til klubber, distrikter og DBF Jens Toft og Niels Fensbo 

Suppleant Ulla Fink 

Kortlægning Gorm Christensen 

Bestyrelsesmedlemmernes kontaktoplysninger kan ses på distriktets hjemmeside 



 
      

Tiltag for at skaffe nye medlemmer til klubberne  

Bestyrelsen ønsker at gøre hvad vi kan for at skaffe nye medlemmer til vores klubber og ser med 

glæde på at der her ved sæsonstart er gang i flere aktiviteter, dels startet af klubberne, dels af 

distriktet  

1. Bridgens Dag 

Den 28. august afholdes Bridgens Dag over hele landet. 

I år er Rønne Bridge Forum med, hvor der er lavet et arrangement fra kl. 13.00-16.00 i 

foyeren på Rønne Muzikhus (Store Torv i Rønne). Der vil blive opstillet bridge borde, 

hvor interesserede kan spille, få en forklaring på bridgens mysterier og orientering om 

undervisning, spillesteder og datoer. 

2. Åbne gårde  

I forbindelse med arrangementet ”Åbne gårde”, der afholdes den 18. september 

inviterer Hasle Rutsker Bridgeklub til et arrangement på Hans Peter Sonne's gård. 

Her vil også blive opstillet bridge borde, hvor interesserede kan spille, få en forklaring 

på bridgens mysterier og orientering om undervisning, spillesteder og datoer. 

Nærmere oplysninger kan fås på Hasle Rutskers Bridgeklubs hjemmeside. 

3. Netværksmøde for tilflyttere 

Bornholms Regionskommune afholder netværksmøde for tilflyttere den 7. september 

fra kl. 16.00 – 19.00. 

Distrikt Bornholm har valgt at deltage med en stand, hvor vi vil informere om 

mulighederne for at spille bridge på Bornholm – både for begyndere og for mere 

øvede turneringsspillere 

Også Rønne Bridge Forum deltager med deres egen stand. 

 

4. Virksomhedsbridge  

Danmarks Bridge Forbund har iværksat et nyt koncept ”Virksomhedsbridge” hvor der 

forsøges at skaffe nye medlemmer via besøg på større virksomheder og lign.  

I forbindelse med klubledermødet den 7. oktober har distriktet inviteret en af 

initiativtagerne herovre for at fortælle om konceptet, muligheder og faldgruber og give 

inspiration til hvordan Distrikt Bornholm og klubberne kan komme videre  



 
      

5. Annoncering af sæsonstarten 

Da bestyrelsen ikke har hørt væsentlige indvendinger mod de senere års 

fællesannoncering i dagspressen af klubbernes og distriktets hjemmesider i august – 

september med fokus på sæsonstarten, men derimod har modtaget mange 

tilfredshedstilkendegivelser, har bestyrelsen i år valgt at gentage formen fra de seneste 

år: 

Vi sætter en meget kort annonce i Bornholms Tidende med henvisning til Distriktets 

hjemmeside, som i perioden frem til 15. september på forsiden UDELUKKENDE vil 

have 

• link til de 7 klubbers hjemmesider 

• link til udbuddene af begynderundervisning 

• 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. 



 
      

 

Turneringer, der afholdes af Distrikt Bornholm. 

Distriktsholdturneringen. 

I sæsonen 2021-22 deltog igen 12 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 – igen i år 

- Poul Hansens hold, som ud over kaptajnen bestod af Hans Aage Munch, Leif Rømer og Peter 

Braid. 

Princippet for afviklingen af distriktsholdturneringen er, at holdene indbyrdes aftalte spilletidspunkt 

og -sted for de første to kampe, mens den tredje blev afviklet som et samlet stævne i Nyker 

Forsamlingshus. 

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

konto. 

Sidste frist for tilmelding er mandag d. 19. september 2022. 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,  

1. at holdene gerne må bestå af spillere fra forskellige klubber. 

2. At rækkerne er styrkeinddelt med op- og nedrykning for henholdsvis det hold, der bliver 

nr.1 i en række og det hold, der bliver nr. sidst. 

3. Distriktets holdturnering er en af livsnerverne i distriktets arbejde og samtidig et både 

hyggeligt, socialt og konkurrencemæssigt indslag i bridgesæsonen 

Holdkaptajnerne for de hold, der deltog i sæsonen 2021-22 får en mail med opfordring om igen at 

tilmelde deres hold.  

Der spilles om sølvpoints i distriktsholdturneringen. 



 
      

 

DM for klubhold 2022 og kvalifikation til DM for klubhold 2023. 

Rønne Bridge Forum har – igen i år (desværre) som eneste tilmeldte klub - kvalificeret sig til at 

deltage i DM for klubhold d. 29 - 30. oktober 2022 i København. 

Tilmelding til DM for klubhold 2023 skal ske til undertegnede senest fredag d. 8. april 2022. 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. 7. maj 2022. 

Det er distriktets håb at flere af vore klubber kunne ønske at vise flaget og kæmpe om at komme til 

at repræsentere Distrikt Bornholm ved dette hyggelige arrangement – det eneste, som Dansk Bridge 

Forbund afholder for rene klubhold. 

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/Fyn.  

 

Pokal / Breddepokal 

Igen i år inviterer Dansk Bridge Forbund alle medlemmer til at deltage i disse sociale turneringer, 

der afvikles privat (indtil semifinalerne). 

For yderligere oplysninger henvises til DBF's hjemmeside, hvor tilmelding også skal ske. 

Seniorhold / Mix hold  

Dette er 2 andre turneringer, der er åbne for alle medlemmer (der opfylder kriterierne – for 

seniorhold skal alle deltagere være fyldt i 1960 eller tidligere, for Mix hold skal begge par være mix 

par) 

Det fremgår af sæsonplanen, hvornår disse turneringer afvikles. 

Bestyrelsen står naturligvis til rådighed såfremt der er spørgsmål til ovennævnte 

forbundsturneringer 

 



 
      

Parturneringerne 

De vigtigste datoer fremgår af ”Sæsonplan 2022-2023”, som er vedlagt dette nyhedsbrev og som I 

også finder på distriktets hjemmeside. Denne vil også indeholde relevante oplysninger som 

tilmeldingsfrister, deltagergebyr m.v. 

Bestyrelsen vil igen i år opfordre alle klubledere til  

1. at opfordre alle klubbernes medlemmer om at støtte op om distriktets turneringer. Hvis der 

er ønske om det – og et stort nok antal tilmeldinger – vil distriktet udover 

mesterskabsturneringerne også oprette en B-række 

2. 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.  

3. Mange spillere tilmelder sig allerede selv elektronisk, og ved en opfordring fra klublederne 

kan vi måske vænne endnu flere til selv at stå for det.  

Der spilles om sølvpoints ved BM-turneringer og guldpoints ved DM. 

 

Efterårsturnering. 

Igen i år vil distriktet afholde den traditionelle Efterårsturnering.  

Datoen bliver søndag d.6. November 2022 kl. 13.00 i Nyker Forsamlingshus. 

Tilmelding sker på Distriktets hjemmeside eller på en tilmeldingsliste til fremlæggelse i klubberne. 

Listen er vedhæftet denne mail. 

Der spilles om bronzepoints i efterårsturneringen 

 

Øvrige parturneringer  

Disse vil blive annonceret på distriktets hjemmeside i god tid før turneringerne (datoerne for 

afvikling fremgår af sæsonplanen) 

Til BM-åben par og BM-damepar udsendes tilmeldingslisterne til klublederne midt i november og 

til BM-seniorpar og BM-mix par midt i januar. De lægges samtidig ud på distriktets hjemmeside.  

 

 

 



 
      

DM 

For første gang siden 2019 kunne den årlige Bridgefestival gennemføres i Svendborg.  

Med lidt færre deltagere end i 2019 blev det alligevel en stor succes, hvor ca. 20 spillere fra 

Bornholm deltog i de forskellige rækker. 

Mange af de bornholmske spillere boede på ”Røde Mølle”, som distriktet i en årrække har lejet til 

formålet. Distriktet har dog måttet se, at tilslutningen hertil har været vigende, så af økonomiske 

årsager har bestyrelsen besluttet ikke at genleje ”Røde Mølle” i 2023. Til gengæld vil vi meget 

gerne være behjælpelige med at finde egnede overnatningssteder for dem, der måtte ønske det. 

Der pågår i øvrigt i øjeblikket en diskussion i Hovedbestyrelsen og Festivalledelsen om næste års 

arrangement.  

Nogle af emnerne er: 

1. Hvilke turneringer skal være en del af festivalen (Skal alle/nogle af DM finalerne flyttes til 

andet regi),  

2. Hvordan sikrer man at festivalen både kan opfylde de sportslige såvel som de sociale hensyn 

Distriktet hører gerne såfremt klubberne og eller de enkelte medlemmer har synspunkter herom. Vi 

vil så sørge for at viderebringe dette til Hovedbestyrelse og Festivalledelse. 

Derudover vil vi gerne takke alle, der deltog i år for nogle dejlige timer sammen og håber flere vil 

få lyst til at deltage næste år i dette fantastiske arrangement. 

Bridgefestivalen 2023 afholdes fra 7.-16. juli. Så reserver allerede ferie nu. 

 

Begynderundervisning 

Som det tidligere er meldt ud, vil der blive bridgeundervisning for nybegyndere i Sagahuset i Rønne 

med opstart mandag den 19 september. De første par gange som en introduktion. 

Det vil være Rønne Bridge Forum der forestår undervisningen, med Mariane Ottesen og Ulla Fink 

som lærere. Undervisningsforløbet vil blive som foreslået af de 8 bornholmske bridgelærere, og 

anbefalet af klublederne, på distrikt Bornholms klubledermøde. 

Det er vort ønske at dette forløb bliver til gavn og glæde for bridgen på hele Bornholm.  

Vi håber at der i nogle af de bornholmske klubber er interesse for, på nogle spilleaftener i feb. marts 

og april, at afvikle en lukket turnering på nogle få borde for interesserede kursister, så de kan opleve 

og vænne sig til klubmiljøet. 

Vi håber også at klubberne ude på øen, vil medvirke til at finde kursister, så vi kan få fyldt godt op 

på årets undervisningshold. 



 
      

Videregående undervisning 

Bestyrelsen arbejder på at kunne tilbyde et videregående kursus for de af vore spillere som gerne vil 

dygtiggøre sig. 

Det er planen at det skal afvikles over en weekend – sandsynligvis med en kompetent underviser 

”overfra” som kan give os ny inspiration og viden  

Såfremt det lykkes vil der komme invitation ud senere 

Klubleder-møde.  

Som i de foregående sæsoner indkalder distriktsbestyrelsen igen til en fælles drøftelse af bridgens 

tilstand og udviklingsmuligheder på Bornholm lørdag d. 8. oktober 2022, kl. 10.00 i Nyker 

Forsamlingshus. 

Der inviteres kun én deltager fra hver klub, og vi opfordrer til, at det er klublederne, der deltager. 

Giv venligst besked til undertegnede senest d. 2. oktober om, hvem der repræsenterer de enkelte 

klubber. 

Distriktsbestyrelsen ønsker bl.a. at drøfte nedenstående emner med klublederne: 

• Nyt om distrikternes rolle i forhold til DBF 

• Undervisning 

o Begynderundervisning. Status for tilmelding og undervisningsplan 

o Videregående undervisning. Har vi stadig lyst til at afprøve det? 

• Hvordan får vi flere deltagere til distriktets turneringer  

• Andre emner, som deltagerne finder vigtige at drøfte. Send gerne forslag til mig. 

Mødet afsluttes ved 12-tiden med en let frokost, som Distriktet er vært for.  

Herefter fortsætte vi med en fremlæggelse af konceptet ”Virksomhedsbridge”. Jeg forventer det vil 

tage et par timer. 

 

Venlig hilsen 

Distrikt Bornholm  

Jens Toft 

Bestyrelsesformand, Distrikt Bornholm 

Østergade 30 

3790 Hasle 

Tlf.: 20 82 57 88 

mail: bridgebornholm@outlook.com 
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