
Referat af bridgeklubledermøde i Distrikt Bornholm 22.9.2018  

 
   Selv om den, som hidtil med rabat har lejet Røde Mølle for os, ikke mere har muligheden er en ny 

dukket op. Så vi har allerede nu reserveret Røde Mølle oven i købet med en ekstra dag og til en lidt 

lavere pris. Prisen på 350 kr. for et enkeltværelse og 550 kr. for et dobbeltværelse kan fastholdes. 

Dette blev bifaldet af alle. 

     Der blev opfordret til, at man i klubberne reklamerede for muligheden for, at tage en tur til  

Svendborg selv om man ikke er mestre. Det er vældig hyggeligt, og der er mange muligheder for at 

deltage i sideturneringer, ligesom alle jo kan melde sig til Vinoble Cup samt senior- og damepar.   

     Der var enighed om at distriktet stadig skulle betale turneringsgebyr for 3 par i senior- og damepar 

DM, selv om der nu er fri tilmelding. 

       

     Der har i årets løb været en meget kedelig sag, hvor nogle topspillere har anklaget en TU-leder som 

også er kortlægger for snyd (have orienteret sig i kortfordelingerne inden turneringer). En særdeles 

alvorlig sag, som har berørt den anklagede dybt, og som Gorm har søgt hjælp i DBF for at kunne løse. 

     Det har resulteret i en rådgivning (skriftligt fra Gorm i juni) til klubberne, hvordan man bedst muligt 

kunne håndtere gangen i kortlægning og fordelingsindlæsning. Det er dog ikke en fuldstændig vandtæt 

metode. En sådan findes ikke.  

     Det blev foreslået at man skulle forsøge konfliktløsning mellem parterne. Dog ikke uden den 

anklagedes forhåndsaccept. Gorm vil arbejde videre med dette.  

     Det altafgørende omkring dette arbejde er tillid. Så det er vigtigt at man i klubberne redegør for      

denne problematik og passer godt på sine kortlæggere og de som har adgang til bridgecentral. 

     Sagen kunne bruges til en etik ”brush up” i klubberne. 

 

     Propositionerne for de Grønne Turneringer blev repeteret. Specielt blev der lagt vægt på, at det er 

klubberne som arrangerer og sørger for indbydelser. Distriktet betaler for lokaleleje. Turneringerne skal 

sættes op som distriktsturnering for at man kan få sølvpoint. Svend Aage vil hjælpe med det. 

     Dette affødte en længere snak om BC 3, som man havde mange problemer med. Det blev 

konkluderet, at man hurtigt skulle indberette problemerne til Svend Aage, som vi så hurtigst muligt vil 

sende til DBF´s formand og direktør.  

     Niels redegjorde kort for BC begynderkurset i oktober, hvortil der foreløbig er 7 tilmeldte. 

  

     Tidligere forsøg på hvervekampagne i forbindelse med lokale begivenheder havde ikke givet noget, 

så den strategi aflyses.  

     Rønne BK havde haft meget god effekt af henvendelser til personaleforeninger, for at få deltagere til 

begynderkurser. Det stik modsatte havde været tilfældet for Spar 2. 

     Avisannoncer er trods prisen nok det mest givende. 

     Vejen går under alle omstændigheder via kurser. For at fastholde kursisterne i klubberne kunne man, 

hvor det var muligt, oprette selvstændige rækker i en periode. Der var også forslag om makkerskift, 

samt om selvstændige rækker i maj turneringerne. Det er vigtigt at gøre kursisterne opmærksom på, at 

det jo ikke er absolut nødvendigt at fortsætte i de kursusarrangerende klubber. 

     Over alt består en god modtagelse – god etik – for fastholdelsen.      

     Spar 2´s introduktionsaftener havde lokket 32 til og resulteret i 25 kursister . 

 

    Kresten opfordrede Gorm til at få ændret på DBF´s  skæringsdag for medlemsændringer.  1.9. er 

rasende upraktisk, da næppe mange klubber er begyndt da. 1.10. ville være meget bedre. 

 

    Østermarie er ved at anskaffe mates. Peter var meget bekymret over truslen om udmeldelser ved en 

sådan handling. Alle vi andre kunne trøste ham med at vi havde været gennem samme proces uden 

katastrofer. 

 

   Niels oplyste at DBF bestyrelsen ved næste repræsentantmøde ville udkomme med forslag om 

bridgehuse  i kommunerne. Her i kommunen skulle vi have mindst to, og det er der næppe 

befolkningstæthed til, selv om vi er det mest bridgespillende område i landet. Niels blev opfordret til at 

arbejde videre med sagen, for at se om der var noget vi kunne bruge.  

   


