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Formand Per Egelund:
Alle distriktets bridge spillere ønskes en god ny bridge sæson.
Samtidig med at vi tager hul på den nye bridgesæson, 2017 – 2018,
træder de nye LOVE FOR TURNERINGSBRIDGE 2017 i kraft, og erstatter
dermed ”den grønne bog” fra 2007.
De nye love indeholder en række ændringer i forhold til de tidligere,
ændringer, de vil have indvirkning både på spillerne, og på
turneringslederes afgørelser selv på klubniveau.
Der findes allerede nu en oversigt over de væsentligste ændringer på
DBf’s hjemmeside, som man finder ved at følge linket på forsiden,
under ”Kender du de nye regler?”
Som det fremgår af denne oversigt, så er der ikke bare tale om lette
revideringer og uddybninger, men om direkte nye og radikale
forandringer.
Under selve spillet vil spillerne fremover opleve nogle få begrænsninger
i forhold til tidligere, men også ophævelse af tidligere restriktioner,
hvor det f.eks. fremover vil være muligt at få spil, hvor en af parterne
har krævet rest, færdigspillet, dog under forudsætning af, at alle 4
spillere er enige om dette.
En anden væsentlig restriktion, som de nye love gør op med, er reglen
om at ændringer af meldinger, typisk forekommet ved fejlgreb, skulle
foretages ”uden tænkepause”, nu frit kan foretages indtil makker har
meldt.

For turneringslederens vedkommende vil der også være store
ændringer, herunder introduktion af et helt nyt begreb, benævnt som
”tilsvarende melding” (ny par.23).
En melding vil være tilsvarende dersom den har samme eller
tilsvarende betydning, eller hvis den har tilsvarende formål, fx at spørge
om majorfarver.
Tillige er der ændret væsentligt på både de gamle regler om
udspilsbegrænsninger og om regler for restriktioner for makker ved
melding uden for tur, hvor der ikke fremover vil være tale om ”pas
resten af meldeforløbet”.
Der er ingen tvivl om, at de nævnte ændringer vil medføre at mange
situationer, hvor der er begået fejl under meldeforløbet, og hvor de
efter de gamle regler var blevet afbrudt, nu vil kunne fortsættes og give
et rimeligt og retfærdigt resultat.
Jeg kan kun anbefale at i slår op på hjemmesiden og læser om de nye
love i detaljer, eller at i deltager på et af de planlagte
introduktionsmøder.
Som noget nyt opretter distriktet en Facebook side. Indholdet på siden
vil være nyheder fra distriktet, information om distriktets turneringer,
dvs. både resultater, men også opfordringer om at deltage. Vi håber, at
distriktets spillere vil deltage på siden med spil og spørgsmål til
reglerne. Vi vil også gerne komme med oplysninger om hvor der
undervises i bridge, samt hvor der er åbne huse, guld- eller
sølvturneringer.

En af Distrikt Østsjællands store støtter takker af.

Thomas Binder, der har været med i distriktets bestyrelse i en
årerække, har valgt at geare ned, og vil fremover primært være at finde
ved bridgebordene.
Thomas har leveret en stor indsats i bestyrelsen, hvor han primært har
taget sig af IT-systemerne, og hvor han har styret distriktet og
distriktets klubber sikkert igennem introduktionen af vekslende
Turneringssystemer, opbygning og vedligeholdelse af distriktets
hjemmeside, og ikke mindst som troubleshooter og superbruger.
Fra distriktet skal lyde en stor tak for den indsats, som Thomas har
ydet, samt ønsket mange gode oplevelser ved udøvelsen af vores sport,
og at Thomas, sammenmed hans bridgespillende familie, vil tage rigtig
mange stik i fremtiden.

Søren Pirmo:
Der har siden sidste nyhedsbrev været afholdt følgende turneringer:

Handikapturnering:
Nr. 1.Steen Jakobsen og Jens-Ole Andersen, Hornbæk Bridgeklub med
1,23. Nr. 2.Helle Holmboe og Ivan Nielsen, Østsjællands Bridgeklub med
0,93. Nr. 3. Annie Jønsson og Ernst Antonsen, Ruder Es med 0,70

DM for begynder kvalifikation:
Rød række N/S
Nr. 1. Anni Søndergaard og Anne Grete Tybring, Ruder Es med 139. Nr.
2. Inger Bruhns og Kurt Lieg Bengtsson, Bridgelogen med 111.
Rød række Ø/V
Nr. 1. Andreas Nøhr, Store Heddinge Bridgeklub og Magnus Hansen,
Køge Bridge Klub med 109. Nr. 2. Lisbeth Jepsen Nielsen og Berit
Dundal, Ruder Es med 108
Blå række N/S
Nr. 1. Marianne Mose Bentzen og Henning Bentzen, Bridgelogen
Roskilde med 126. Nr. 2. Anne Karlsson og Eva Auchenberg,
Østsjællands Bridgeklub med 107
Blå række Ø/V
Nr. 1. Marianne Rodh og Finn Pedersen Store Heddinge Bridgeklub 137.
Nr. 2. Lone Kjær Knudsen og Bo Mikkelsen Bridgelogen 97.

Dame par
Nr. 1. Susanne Buus Thomsen, Odense Bridgeklub og Nell Rindahl,
Østsjællands Bridgeklub med 84. Nr2. Jette Aabro, Ballerup Bridge Club
og Birgit Toft, Ruder 10 med 47. Nr. 3. Susan Just Olesen, Østsjællands
Bridgeklub og Vibeke Lund, Studenterforeningens BC med 33

Mix par
Nr. 1. Dorte Cilleborg, Aarhus BK og Christian Reinholdt, Reinholdt
Bridge med 139. Nr. 2. Kirsten Steen Møller og Flemming Poulsen, Oneeyed Jack med 120. Tine Thisted Binder og Jakob Binder, Ruder Syv med
97.

Klubhold:
Nr. 1. Rødovre Bridgeklub 2 med 168,12 bestående af Birgitte Holm,
Morten Skovsted Eriksen, Jan Jørgensen, Henrik Boysen, Peter
Kraunsøe og Thomas Svendsen.
Nr. 2. Rødovre Bridgeklub 1 med 161,31 bestående af Jakob Bjerrum,
Helge Hesselberg, Freddy Christiansen, Erling Munk Nielsen og Peter
Jacobsen
Nr. 3. Bridge 12 med 138,57 bestående af Flemming Øster, Ib Larsen,
Birthe Kinnunen og Veikko Kinnunen

Bo Ulrik Munck:
Resten af 2017 ser programmet således ud:
Gå hjem møde i de nye love
Kursus i bridgecentralen for
turneringsledere

Fredag den 1/9 Mød op
2017
Søndag den 3/9
2017

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
Turneringslederkursus 1

Lørdag 16/9 2017 2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

Turneringslederkursus 2

Søndag 17/9
2017

Turneringslederkursus 3

Lørdag den
28/10 2017

Turneringslederkursus 4

Søndag den 3/12
2371 3728 eller
2017
tur.sekr@gmail.com

DISTRIKTETS
HOLDTURNERING
Kamp 1 og 2
Kamp 3 og 4

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
Lørdag d. 7/10
2017
Lørdag d. 18/11
2017

Omkring distriktets holdturnering skal vi gøre opmærksom på at der er
fri tilmelding til serie 2. Det er her at klubspillere kan få en hyggelig
oplevelse med hold spil uden for klubben.
Serie 2 i Distriktets holdturnering er jo stedet hvor nye og måske lidt
mindre rutinerede klubspillere kan komme udenfor klubben og prøve
kræfter med spillere på samme niveau fra andre klubber. Hvis man
tilmelder sig her vil man sandsynligvis opdage at man ikke selv spiller
så dårligt endda. I Serie 2 spiller vi, hvis der bliver hold nok, en Monrad
turnering der bevirker at man hele tiden spiller mod hold af ca. samme
styrke som en selv.

Programmet til holdturneringen kommer ud i slutningen af uge 34, lige
inden sæsonstart, så det ville være dejligt alle klubber i distriktet vil
sørge for at der kommer mindst 1 hold fra hver klub.

