
 
 

Referat fra møde mellem distriktsbestyrelsen og klubledere d. 1/10 2016 
 
Ordstyrer: Gorm 
Referent: Aase 
 
Tilstede: Kresten, Rønne. Hans, Spar 2. Gert, Hasle-Rutsker. Jørn, Klemensker. Erik, Østermarie. 
Jan, Pedersker. Hans Jørn, Neksø. Mogens, Svaneke. Leif, Åkirkeby. Niels, Konsulent. Gorm og 
Aase, Distriktsbestyrelsen. 
 
Gorm bød velkommen og takkede for, at så mange var fremmødte. Da sidste års fællesmøde havde 
været meget positivt, og med dette års fine opbakning, fastslog han, at Distriktsbestyrelsen fremover 
vil indkalde til et årligt møde. 
 
Ang. fællesannoncen som Distriktet sørger for kommer i Bornholms Tidende ved turneringsstarten, 
havde vi i år valgt at give denne en ny udformning. Desværre blev dette ikke billigere, idet vi – for 
at friske den op og gøre den mere synlig, havde valgt at få overskriften i farve, Dette vil vi ikke 
gentage! Spørgsmålet til lederne lød, skal vi fortsat have en fællesannonce? 
 
Derefter opstod en lang debat om den manglende tilgang i klubberne ude på øen. Frafaldet er større 
end tilgangen, hvilket gælder for hele øen. Pt. er der registreret ca 500 medlemmer på øen i DBF, 
men da ca 150  er gengangere i flere klubber, er dette ikke overvældende., idet gennemsnitsalderen 
for bornholmske bridgespillere er ret høj. Problemet for klubberne ude på øen er, at mange spillere 
trækker mod klubberne i Rønne.  
Pt. er der bridgekursus for begyndere i Rønne med 19 tilmeldte. I Klemensker kører der også et 
begynderkursus med 8 tilmeldte.  
Der kræves dog – ifølge Gert en tilgang på 40-50 nye spillere årligt, for at vedligeholde det 
nuværende niveau, og vi skal nok rette blikket mod 40+.  
Foruden de etablerede klubber i DBF findes der også nogle hyggeklubber såsom Ældre sagens 
bridgehold på Højskolen, fredagsklubben i Rønne samt 2 bridgeklubber i Allinge. Disse indgår ikke 
i ovennævnte antal spillere, skønt der sikkert også er gengangere der.  
 
Vi talte om, at vi skal være mere synlige. Vi skal være opmærksomme på muligheder rundt på øen, 
hvor vi evt. kan deltage med en stand. For at sikre, at disse muligheder bliver kendt af alle 
klubledere foreslog Gorm, at alle sender oplysninger om det til en koordinator. Niels Fensbo 
indvilligede i at påtage sig hvervet som koordinator.  Koordinatoren skal sørge for, at alle indkomne 
oplysninger videresendes til alle klubledere, som derefter overvejer, om de kan lave noget i deres 
lokalområde. Distriktet vil skaffe materiale fra DBF for udlån til klubberne.  
 
Vi talte om andre muligheder end et kursusforløb over en hel vinter såsom weekendkurser, 
introaftener, firmakurser, samt evt. en begynderrække i klubberne. Skal der evt. ligge et 
kursusudvalg i Distriktets regi? 
 
Niels pegede på, at DBF bør være mere synlige omkring bredden i Dansk bridge. Han gav udtryk 
for den manglende opbakning derfra f.eks. omkring tiltaget på Bornholm med Årets Spiller.  
 



Konklusionen på debatten: Klubberne vil gerne samarbejde om at få flere spillere i klubberne. Vi 
skal være opmærksomme på diverse arrangementer på øen, hvor vi kan præsentere bridgen evt. 
Store legedag m.m. og videregive dem til hinanden via Niels.  Gorm vil undersøge muligheden for 
at lave en materialepakke til udlån. Vi skal være bedre til at orientere om diverse begynderkurser 
m.m. evt. på Distriktets hjemmeside. 
 
Kresten gjorde opmærksom på, at vi mangler ”eksperter” i Bridgecentralen. Da der er en stor 
opdatering på vej, opfordrer han til, at vi får et kursus omkring dette på Bornholm.  
Jan foreslog, at vi starter op med et ”minikursus”, hvor interesserede kan blive klædt på af allerede 
dygtige medlemmer, så alle kan være rede til et kursus på Bornholm. Det er dog vigtigt, at disse nye 
interesserede får mulighed for at vedligehold disse færdigheder løbende i klubberne, ellers 
forsvinder de hurtigt igen.  
Der var en positiv stemning for dette, og Gorm vil undersøge muligheden for et kursus på 
Bornholm, hvilket sandsynligvis først vil blive i det nye år. 
 
Omkring kursusvirksomhed/temaundervisning i Distriktets regi, har dette ikke været en stor succes. 
Gorm foreslog, at dette lægges ud i klubberne. Distriktet og klubberne kan evt. i fællesskab udbyde 
1 årligt tema til undervisning i klubberne. Dette blev modtaget positivt. Der var dog et alternativt 
forslag om, at man evt. kunne mødes tidligere på en spilleaften og der tage et tema op.  
 
Vedr. DM i 2017 orienterede Gorm omkring DM for seniorer, hvor der næste år vil være fri 
tilmelding, og altså ikke behov for en kvalifikationsturnering.   
Efter en debat besluttede forsamlingen, at vi fortsat på Bornholm vil afholde et BM for seniorer, og 
Distriktet vil betale tilmeldingsgebyret ved DM for de 3 bedste placerede par, som også vil modtage 
rejserefusion fra DBF.  
Pt. er der usikkerhed omkring DBFs rejserefusioner fremover til senior DM, idet når der nu er fri 
tilmelding, kan tilslutningen fra Bornholm jo vokse og vil de da fortsat betale rejserefusion til alle 
tilmeldte?  
 
Kresten tog emnet omkring et tilbud om fælles overnatning på Røde Mølle i Svendborg ved DM i 
2017 op. Tidligere har dette været en succes. I 2016 valgte Distriktsbestyrelsen ikke at arbejde med 
dette tilbud, idet da DM har ændret struktur omkring diverse turneringer, ville dette give distriktet et 
underskud på ca. 5000,- til 6000,- kr. da vi skal leje hele Røde Mølle i en hel uge, og der ville være 
en del tomme værelser i perioden.  
Der var stemning blandt deltagerne for, at Distriktet atter giver de Bornholmske spillere dette tilbud, 
og i forhold til et evt. underskud kan værelsespriserne forhøjes, samt de ledige værelser kan udlejes 
til andre interesserede. Deltagerne på mødet kunne acceptere et evt. underskud på nogle tusinde 
kroner.  
Der aftaltes, at de ledige værelser udmeldes hurtigst muligt efter BM 2017. 
 
Derefter gennemgik Gorm det udsendte referat fra DBF`s generalsekretær Flemming Bøgh-
Sørensen om indførelse af en organisationsdag evt. på bekostning af det hidtidige midtvejsmøde. 
Deltagerne tilkendegav, at Distriktet burde reagere på det, evt. sammen med de 3 sydsjællandske 
distrikter. 
 
Mødet foregik i en god og positiv stemning og sluttede af med en let frokost. 
 
 


