
Referat af klubledermøde 3.oktober 2020 kl. 10.00 i Nyker 

 

Til stede: 

Marianne Kofoed Pedersen (MKP)  Svaneke BK 

Hans Jørn Mouritsen (HJM) Nexø BK 

Peter Sørensen (PS) Østerlars/Østermarie BK  

Hans Peter Sonne (HPS) Hasle Rutsker BK 

Jørn Blem (JB) Nyker Klemensker BK 

Kresten Jensen (KJ)  Rønne BK 

Lene Groos (LG) Spar 2 

Jan Pedersen (JP) Pedersker BK 

Gorm Christensen (GC) Distriktet 

Niels Fensbo (NF) Distriktet 

Svend Aage Holmstrøm (SAH) Distriktet 

Erik Mortensen (EM) Distriktet 

 

    GC bød velkommen og udtrykte sin store tilfredshed med, at alle klubber var repræsenteret. 

    Han foreslog at vi startede med en runde om, hvordan Corona situationen - specielt efter 50 personers   

begrænsningen - havde påvirket de enkelte klubber både m.h. til medlemstilgang/-afgang og spilafviklingen. 

      

    PS: Man havde overvejet om man helt skulle aflyse, da alle spillere jo er i risiko, men havde altså besluttet 

 at spille. Man spillede ved store runde borde og sprittede af som anbefalet. Man er 28 spillere 4 mindre end  

sidste år, men hvor meget der egtl. skyldtes Corona var svært at sige.   

     PS bemærkede at man havde haft svært ved kortlægning. Det viste sig at være svært for mange. EM 

mente, at det skyldtes glycerinen i spritten og havde været i forbindelse med maskinfabrikanten, som 

oplyste, at man ikke kunne ændre på maskinopsætningen, men foreslog glycerinfri antisepticum. DBF havde 

ikke  hørt om problemet. MKP oplyste at de havde købt en meget tynd sprit, som åbenbart løste problemet. 

KJ opfordrede til, at man kun sprittede af lige efter runden og ventede med at tage kort til hænderne var helt 

tørre. JP gjorde opmærksom på, at det var vigtigt at gøre alle valser rene. HPS og JB kunne bekræfte 

problematikken i og med, at de havde oplevet helt sammenklistrede kort.  

    MKP: der var 36 spillere som spillede i hallens cafeteria dog uden kaffe og kage. Det er 4 færre end sidste 

år. Hvor meget der var Corona eller andet kan ikke afgøres. 

    JB: Der er 48 spillere nu 4 mere end sidste år . Har opretholdt kaffe kage som tidligere. Man skiftede en 

række ad gangen, så kom spillerne ikke så tæt på hinanden ved rundeskift. 

    JB spurgte om hvor stort et ansvar klublederne egtl. har m.h. til smitteopsporing. EM mente at de intet 

ansvar har. Hvis en spiller melder sig som smittet er det Patientsikkerhedsorganisationen, der skal tage sig af 

det. GC vil kontakte DBF for fuldstændig at afklare sagen.    

   HJM: I Nexø havde en spillers reaktion været: ”Vi skal jo dø alligevel”. Der var stadig 48 spillere og 

lokalesituationen var OK. Kaffesalget var gået ned. 

   HPS:  Man var blevet 46 spillere og indtil videre havde man et externt par ”til hjælp”. Sidste år var man 

44. Der blev ikke serveret kage. Spillerne måtte selv tage med. Lokalesituationen OK. 

   JP: Man var blevet 56 – 4 færre end sidste år - spillere og var kommet i alvorlige vanskeligheder, fordi 

spillestedet blev betegnet som forsamlingshus. Man kunne evt. sætte 8 spillere i et sidelokale. JP havde 

været i kontakt med politiet og den købte de ikke. Så klubben havde aflyst 1.10., 8.10. og 15.10. og håbede 

så at begrænsningen ville blive løftet. Hvis ikke det skete, ville JP overveje at opfordre 8 spillere til at holde 

orlov. Der fremkom diverse forslag til JP om spillemuligheder (drop in, spil i faste rækker a f.eks. 4 runder 

så 2 rækker ad gangen mødte op).  

   LG: De var blevet 72 – der var forsvundet 16 spillere, men 10 nye var dukket op. Sagahuset kan deles op, 

så der kan afholdes adskilte arrangementer med eget toilet og indgang. Turneringsaftenerne kan afholdes 

uden at man færdes fra det ene arrangement til det andet, som reglerne foreskriver. Man har opretholdt 

adgangen til Spar 2´s berømte kage. 

   KJ: Det gjorde rigtigt ondt på klubsammenlægningen, da landet blev lukket ned. Alt var klappet og klart 

men måtte udskydes. Fusionsplanerne blev dog ved de udskudte generalforsamlinger vedtaget med 

overvældende flertal i begge klubber. Man påregner at holde stiftende generalforsamling 21.4.21.  På trods 

af dette har man valgt i samarbejde med Spar 2 at lave  en tirsdagseftermiddagsklub, som af praktiske grunde 



styres af Rønne BK.   Der er nu 32 spillere tirsdag eftermiddag og 84 tirsdag aften. KJ havde været i 

forbindelse med både DBF og politiet, som mente man var på rimelig sikker grund når man afholdt 3 

adskilte arrangementer tirsdag aften. Rønne politi havde opfordret til at man kontaktede den centrale 

coronaenhed, men det havde været rimeligt umuligt. 

 

   Herefter udspandt der sig en diskussion om DBF´s udmelding af 1.1.20, som slutter med at ”bedømmelsen 

af et arrangement som selvstændigt kan blive imødegået af politiet”. NF mente at med den bemærkning 

lagde DBF op til, at de skulle stille juridisk expertise til rådighed, hvis en klub blev idømt bøde, selv om de 

havde overholdt retningslinjerne. Der var dog almindelig enighed om at det danske politi og specielt det 

bornholmske alt i alt var meget fremkommeligt og at vi med de nuværende arrangementer skulle se tiden an. 

 

   EM spurgte om klubberne havde været opmærksom på, at de kunne få økonomisk kompensation via fonde 

for tabt fortjeneste ved f.eks. forårsturneringer og drop in. Det havde de. 

 

 

   Bridgeundervisernes forslag: 

        Det er anbefalet at begynderundervisningen samles i Rønne, og at man forsøger at få begyndernes 

klubintroduktion ud på øen. Der er lagt en ret detailleret plan for hvordan man får hold i gang ud fra 

samarbejdet med de enkelte klubber.  

        MKP spurgte om Rønnecentraliseringen var rigtig. Det kunne GC bekræfte, men hvis man på Østlandet 

havde samlet et stort antal kursister, var det nok nemmere at flytte læreren.   

        Den store problematik er jo – som hidtil – rekrutteringen. Med udgangspunkt i at den personlige 

kontakt er den vigtigste – bekræftet af flere af de forsamlede – var det bl.a. foreslået at man oprettede et 

ambassadørkorps. Udgangspunktet skulle være, at klublederne fandt medlemmer som brændte for f.eks. at få 

noget i gang på deres arbejdsplads, i deres omgangskreds eller via andre kontaktflader. GC gav som 

eksempel, at han er ved at få noget i gang på sin datters skole. Hvis man kunne finde sådanne ville 

distriktsbestyrelsen stille sig til rådighed med råd og vejledning. Det er ikke meningen at 

klublederne/bestyrelserne skal påtage sig dette. Som KJ bemærkede har de rigeligt i forvejen. 

        JB bemærkede at i øjeblikket har Nyker/Klemensker ikke plads til flere spillere. Vi må håbe det er en 

overgang og fortrøstningsfuldt arbejde videre. 

        PS sagde at man havde gjort et meget stort arbejde på østlandet for at få kursister, men det havde ikke 

givet en eneste. 

        Der udspandt sig så en snak om de ikke organiserede klubber specielt Højskolen. Overordnet var der 

enighed om, at der ikke var mening i at gå på strandhugst her, idet mange spillere var i andre klubber i 

forvejen og som GC bemærkede ”Bare de spiller bridge er det fint”. 

        Kai Munch har udarbejdet en pamflet, som – efter en let redigering omkring Rønne Spar 2 –  vi skulle 

prøve at få distribueret bl.a. kunne den gives til tilflytterservice. 

         Herefter drejede debatten til at få fat i turister.  

        MKP spurgte om vi var i Denne Uges Bornholm. KJ oplyste at de havde prøvet m.h. på Drop in, men 

det havde ikke givet noget, og det var ganske dyrt. Plakater på hoteller, campingpladser havde heller ikke 

rigtigt givet noget. Bridgebladsannoncer var nok bedre. 

 

     KJ´s forslag fra sidste år om, at gøre noget mere for elitespillere var nået meget langt. Vi havde faktisk 

engageret Peter Skafte til et kursus Kr. Himmelfarts dag, men så kom Corona atter i vejen. Vi vil forsøge 

igen til næste år, og Peter Skafte har givet tilsagn igen. NF havde i processen været i kontakt med Morten 

”Duck” Andersen, som vederlagsfrit vil stille sit undervisningsmateriale til rådighed. 

 

     Herefter var der en debat om DM. Distrikt København ønskede at der skulle være fri tilmelding til alle 

rækker, som der nu har været i senior og mix nogle år. Det var der bestemt ikke ønske om bordet rundt så NF 

blev sendt til midtvejsmøde med den besked – til DM skal man kvalificere sig. En mulig tanke om to DM.er: 

en for proffer og en for andre var der heller ikke klangbund for.  

    

 



     KJ har foreslået at vi skulle engagere os i kulturugen f.eks. ved at man lavede en formiddagsturnering 

måske i hvert kulturugedistrikt. Der kom rigtigt mange forslag om, hvordan det kunne gøres både i den 

billige og dyre ende bl.a. ved større sponsorerede arrangementer.  

     GC vil kontakte kulturugeudvalgsformand Mikkel Bach Jensen, for at høre om betingelserne for at være 

med, og hvis det er noget der lyder som en mulighed vil der blive taget kontakt til klubberne. 

 

    MKP foreslog at vi lavede en mailgruppe hvor man kunne søge efter spillere hvis man manglede ved 

sæsonstart eller melde spillere ind hvis man havde overskud (HJM havde faktisk været i den situation). Det 

blev diskuteret om det skulle være en hjemmeside applikation men dels har det været prøvet uden held og 

dels er der vist GDPR problemer hermed. Så GC vil udsende formandsgruppens mailadresser. 

 

   NF var i foråret meget langt med at bistå Morten Bilde i bestræbelserne på at få Skolebridge på 

folkemødeprogrammet. Corona kom i vejen, men det er tanken at gøre forsøget igen. 

 

    Der er stadig BC 3 problemer. Det virker som om der er et skisma mellem udviklerne og de ”brede” 

brugere. Udviklerne arbejder på et mere højprofileret produkt end der er behov for i de fleste klubber. 

SAH tager med til midtvejsmøde, for at prøve at få lidt fornuft ind i systemet. HJM bemærkede at deres 

kursister ikke havde fået meget ud af det nyligt afholdte BC 3 kursus – måske af samme årsag.  

 

4. oktober 2020 

Erik Mortensen 

 

   

          

                     


