Referat af klubledermøde den 28. september 2019 kl. 10.00 i Nyker
Til stede:
Hans J. Mouridsen, Nexø Bridgeklub (HJM)
Jørn Blem, Nyker-Klemensker Bridgeklub (JB)
Jan E. Pedersen, Pedersker Bridgeklub (JEP)
Kresten Jensen, Rønne Bridgeklub (KJ)
Hans M. Kristensen, Spar 2 Rønne (HMK)
Hans Brandt Hansen, Svaneke Bridgeklub (HBH)
Edvard Jensen, Østerlars/Østermarie Bridgeklub (EJ)
Gorm Christensen, Distrikt Bornholm (GC)
Svend Åge Holmstrøm, Distrikt Bornholm (SÅH)
Niels Fensbo, Distrikt Bornholm (NF)
GC bød velkommen og konstaterede, at alle distriktets klubber på nær Hasle-Rutsker Bridgeklub var
repræsenteret. Han meddelte samtidig, at punktet vedr. forhøjet lejeudgift på Røde Mølle udgik, da det var
konstateret, at forhøjelsen lå på ca. kr. 1.000, hvorfor de i 2019 fastsatte lejepriser også ville være gældende
i 2020.
Grønne turneringer:
GC: Såfremt der skal gennemføres Grønne Turneringer bør deltagerantallet være minimum 16 par, således
at der kan spilles i to 4-bords rækker. Indtil nu har kun Spar2 tilbudt at gennemføre en Grøn Turnering i
sæsonen 2019/20. Den er fastlagt til den 18. januar 2020.
JB: Udtrykker at den manglende interesse fra klubberne i at arrangere Grønne Turneringer måske skyldes, at
der allerede er bridgearrangementer nok i distriktet.
KJ: Klubberne bør appellere til spillerne om at de Grønne Turneringer giver mulighed for at møde andre
bridgespillere end de man normalt spiller med.
GC: Klubber, som trods alt vil arrangere en Grøn Turnering skal henvende sig til ham.
Koordinering af begynderundervisning i klubberne:
GC: Det har vist sig, at når flere klubber udbyder begynderundervisning kan det være meget vanskeligt at
samle et tilstrækkeligt antal kursister. Det skal derfor foreslås, at der kun udbydes ét begynderkursus i
distriktet pr. sæson, således at der kan forventes et tilstrækkeligt antal kursister og at disse i anden halvdel
af kurset kan få mulighed for at deltage i en særskilt begynderrække i den arrangerende klub eller i en
anden klub. Denne ”indslusningsturnering” synes meget afgørende for kursisternes fortsættelse som
blivende medlemmer i klubberne.
JEP: Synes det er et fornuftigt forslag.
JB: Finder også at modellen er et godt forslag.
KJ: Fremfører, at der ligger et stort forberedende arbejde i at arrangere begynderkurser, så det er derfor
også vigtigt, at kurserne så rent faktisk kan gennemføres med et tilstrækkeligt antal kursister. Vi bør satse på
kursister i alderen 40 – 60 år.
NF: Begynderundervisningen er ikke specifikt rettet mod medlemstilgang til den klub, der arrangere
begynderkurser. Det er vigtigt, at kursisterne bliver indsluset i et klubmiljø, som tiltaler dem socialt. For at
nye medlemmer skal kunne føle sig tilpas, er det nok hensigtsmæssigt, at der kigges på den eksisterende
turneringsstruktur i klubberne. Der bør være større fleksibilitet i medlemskabet, end det vi kender i dag i de
fleste klubber."

JB: Det er positivt, at Rønne Bridgeklub tilsyneladende kan gennemføre et begynderkursus i sæsonen
2019/20.
KJ: Alle klubber må agitere for at der skaffes kursister til begynderkurset i Rønne.
GC: Selvom begynderundervisningen foregår i Rønne vil kursisterne blive sendt ud til
”indslusningsturneringer” i de klubber, som kan og vil arrangere sådanne turneringer. Det forudsætter dog
at deltagerantallet i disse turneringer er minimum 12 personer svarende til 3 borde.
Der synes at være generel enighed om ovenstående koordinering af begynderkurser.
Konsekvenser af nedjustering af rejserefusion for bornholmske deltagere i DM:
GC: DBf har besluttet at nedsætte rejserefusionen fra kr. 3.000 pr. påbegyndt 4 deltagere til kr. 1.500. Dette
er sket som en konsekvens af den billigere transport mellem Rønne og Ystad. Der synes ikke at være nogle
fornuftige argumenter herimod, hvorfor Distrikt Bornholm har accepteret nedsættelsen.
Forslag fra Nexø om forhøjelse af deltagerprisen for Drop-in, og krav om tilmelding til Drop-in over nettet
senest kl. 16:
HJM: Set i lyset af de almindelige prisstigninger bør prisen efter Nexø Bridgeklubs opfattelse hæves fra kr. 40
til kr. 50 for deltagelse inkl. kaffe. Nexø finder det ligeledes vigtigt at der er ens priser for deltagelse i Drop-in
i hele distriktet.
KJ: Finder den foreslåede nye pris ok, men er imod krav om tilmelding via nettet.
EJ: Er helt enig med KJ.
Der synes at være generel enighed om at Drop-in fremover skal koste kr. 50 pr. deltager og at der ikke skal
stilles krav om tilmelding via nettet.
Forslag fra Rønne om kursus og træning til Bornholms dygtige spillere:
KJ: Hvad kan vi i distriktet gøre for at vore bedste spillere kan dygtiggøre sig og at vi eventuelt kan have en
målsætning om at Bornholm hvert år skal deltage i DM A-finalerne.
NF: Påpeger at kun store mængder af spilletræning suppleret med kvalificeret støtte og undervisning i
væsentlig grad kan højne standarden af de dygtige spillere. Spørgsmålet er derfor om disse spillere vil
pålægge sig selv denne store træningsindsats og undervisning. Hvis interessen er der bør det være muligt at
finde en kvalificeret lærer/tutor, som mod passende betaling vil påtage sig rollen.
NF undersøger muligheder og priser og vender herefter tilbage med et skriftligt oplæg, som klubberne
kan dele ud til relevante spillere.
Eventuelt:
EJ: Synes at DBf kontingentet er for højt. Herudover har Østermarie meget store problemer med at skaffe
personer, som vil påtage sig rollen at køre BC-3.
GC: Såfremt der skulle være 10-12 kursusdeltagere til et kursus i brugen af BC-3, vil det kunne gennemføres
på Bornholm. Såfremt enkelte klubber ikke har personer til at betjene BC-3, må sådanne klubber desværre
gå tilbage til papir og blyant! Kontingentstørrelsen i DBf er et anliggende for DBf’s repræsentantskab og ikke
et anliggende for distriktet.
KJ: I forbindelse med kulturugen kunne der arrangeres ”kulturbridge”. Måske også i forbindelse med
Folkemødet, da der til begge events kommer mange ovrefra, som sikkert gerne vil spille bridge.
Mødet hævet kl. 12.05

