Rønne, d. 20. oktober 2013

Kære klubledere
Knap to måneder inde i den nye bridgesæson får I her et nyhedsbrev med oplysninger om, hvad
distriktsbestyrelsen finder vigtigt i den bornholmske bridgeverden.

Først et nødråb:
Bornholms Tidendes Efterårsturnering.
I skrivende stund ser det lidt sløjt ud med tilmeldingerne til efterårsturneringen, søndag d. 27.
oktober.
Vi har indtil nu kun fået tilmeldinger fra 18 par, hvilket giver anledning til igen at overveje, om
turneringen har overlevet sig selv. Fristen for tilmelding var oprindeligt sat til i dag, men den
begrænsede tilmelding gør det nødvendigt at forlænge fristen til onsdag kl. 12. Jeg vil derfor
opfordre jer, der har klubaften mandag eller tirsdag, til i morgen/overmorgen at agitere for
turneringen og opfordre jeres medemmer til at melde sig til mig
enten via en samlet oversigt fra klubben til mig
eller direkte på telefon/sms 22885801 eller mail gorm@gormch.dk.
Klubholdturneringen.
Heller ikke i år lykkedes det at få så mange tilmeldinger, at det blev nødvendigt med en
kvalifikationsturnering for at finde de bornholmske deltagere til DM for klubhold. Kun Åkirkeby
Bridgeklub tilmeldte et hold, som derfor uden kvalifikation repræsenterer Distrikt Bornholm ved
DM i Viborg d. 27. -28. oktober.
Holdet består af Leif Rømer, Claus Pedersen, Jørgen Sonne og Henrik Ibsen.
På opfordring fra Distrikt Bornholm har DBF bevilget dobbelt transportgodtgørelse til holdet, da
det vil være umuligt for spillerne at komme frem og tilbage mellem Bornholm og Viborg og
samtidig deltage i den planlagte turnering fra lørdag kl. 12.45 til søndag kl. 18.15, uden at
deltagerne benytter fly.
Distriktsholdturneringen.
I år har 8 hold tilmeldt sig distriktsholdturneringen. Det er meget glædeligt, da det giver mulighed
for en turnering i to rækker og deraf mere lige og spændende kampe.
Holdene er:

Bornholmsserien:
Anders Gummesen (56958135/24807630, anders.gummesen@brk.dk ),
Torben Jørgensen, Erik Mortensen og Svend Aage Thorsen
Mariane Ottesen (30662618, marwinott@sol.dk),
Morten Jespersen, Inge Nielsen og Peter Ringsted
Niels Fensbo (56990143/40426443, nielsfensbo@gmail.com ),
Kjeld Nielsen, Kresten Jensen og Mogens Hansen.
Poul Hansen (21736554, poul.hansen@post.dk ),
Jørgen Sonne, Axel Kofoed og Peter Braid

Serie 1:
Lene Grooss (56950603/51514603, lenegrooss@privat.dk, ),
Harly Pedersen, Anne Skov, Bente Langkilde
Mogens Nørregaard ( 56443130/25719501, mogens.rena@gmail.com ),
Rena Nørregaard, Ea Holten Pedersen og Gertrud Boesen
Nanna Rybak (22293618, nannarybak@hotmail.com),
Gorm Christensen, Birthe Holm og Jan Holm.
Otto Rye (56496402, rye@paradis.dk ),
Niels Rasmussen, Lene Munch og Erik Wentzel
Se turneringsplanen på Distriktets hjemmeside.
Temaundervisning
Det var bestyrelsens håb, at der til hvert af de fire temaer, som vi indbød til undervisning i, ville
melde sig så mange, at der efter undervisningsdelen kunne afvikles en 4-bordsturnering. Hensigten
var, at den turnering skulle spilles med lagte kort, hvor der var en overvægt af spil med fordelinger,
der passede til det gennemgåede tema.
Ved tilmeldingsfristens udløb havde 10 meldt sig til det første tema ”svage to-åbninger”, 5 til det
andet ”åbning 1 i major og svar på det”, 10 til det tredje ”åbning 1 NT, svar og forsvar” og endelig
14 til det sidste ”slemsøgende meldinger”. I konsekvens af det har bestyrelsen besluttet at aflyse
kurset lørdag d. 19. oktober. Vi vil samtidig opfordre jer til på førstkommende klubaften endnu en
gang at omtale muligheden for at deltage, idet vi vil tage imod tilmeldinger helt frem til hhv.
mandag d. 4. november (”åbning 1 NT, svar og forsvar”) og mandag d. 25. november
(”slemsøgende meldinger”).
Kortlægning
5 af øens klubber spiller nu med lagte kort. 2 af dem hver spilleaften, mens de tre øvrige spiller med
det i visse turneringer.
Turneringslederkurser
Kurset i modul 1 og 2 d. 7.-8. december får deltagelse af 10 kommende turneringsledere.
Deltagerne repræsenterende 6 af øens 9 DBF-klubber. Det betragter vi i bestyrelsen som en succes.
Vi vil presse på over for DBF for at få etableret et kursus næste år i modul 3 og 4, så vore
turneringsledere kan blive klædt endnu bedre på til at varetage deres vigtige arbejde i klubberne.
Juniorarbejde
I august udleverede vi et brev til eleverne i 6., 7. og 8. klasse i Rønne med tilbud om at prøve at
spille bridge. Der kom desværre ikke megen respons på invitationerne. Mere præcist: Ikke én
henvendte sig. I distriktsbestyrelsen pusler vi derfor med nye ideer til, hvordan vi kan sikre en
stadig tilgang af nye medlemmer i den bornholmske bridge.
En af dem er, at vi må kunne bruge den nye folkeskolelov i arbejdet.
Jeg deltog derfor i et temamødet, indkaldt af BRK med det formål at undersøge, hvorledes
foreningerne på Bornholm kan inddrages i de tilbud, som skolerne fremover (fra august 2014) skal
give eleverne ud over den faglige undervisning.
Her må der efter min mening være muligheder for at komme i kontakt med unge, potentielle
bridgespillere. Bridge er jo en aktivitet, som stiller krav til koncentration, hukommelse, samarbejde,

overblik og logiske, psykologiske og matematiske evner. Alt det skal netop udvikles hos børn og
unge i skolen.
Frokostturneringen
Til sidst vil jeg minde om, at vi de fire lørdage i februar afvikler frokostturneringer, hvor vi håber,
at alle distriktets klubber vil sende et par til hver af de fire lørdage. Tilmeldingsfristen er først d. 23.
januar, men måske vil det være en god idé allerede nu at skabe interesse for deltagelse.
Mange hilsner
Gorm

