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Formand Per Egelund:
Distrikternes nye rolle, eller distrikternes svanesang?
Efter premieren på fri tilmelding til DM-2017 for Senior par har DBf
besluttet ikke alene at gentage dette for Senior par, men tillige at
indføre fri tilmelding til DM for Dame par allerede for DM-2018.
Det er endvidere forventningen, at såvel DM for Mixed par, som for
Åben par, vil blive omfattet af fri tilmelding, måske ikke i fuld scala, men
formentlig som en form for hybrid mellem kvalifikation gennem
distrikterne og som direkte fri tilmelding.
Uanset hvilken form der bliver det endelige resultat, så vil
konsekvensen for distrikterne blive en væsentlig nedgang i
turneringsaktiviteterne, hvilket vil medføre, at distrikterne bliver
nødsaget til at redefinere deres rolle og opgaver.
Allerede på det nyligt afholdte Midtvejsmøde i november 2017,
startede debatten mellem de fremmødte distriktsformænd og det var
den helt klare holdning, at dersom distrikterne ikke skulle lukkes ned,
så var der brug for en re-tænkning af distrikternes opgaver og deres
fremtidige rolle.
Efterfølgende havde distriktsbestyrelsen i vores distrikt
problemstillingen op at vende på vort sidste møde i december 2017,
hvor vi diskuterede forskellige former for mulige aktiviteter, både hvad
angik undervisning og hvad angik nye og attraktive turneringsformer.
Det stod dog helt klart, at ikke alene stod vore samarbejdende
distrikter (Storstrøm, Østsjælland og Bornholm) i samme situation som

os, men der kunne måske være mange nye muligheder, dersom vi slog
vore ideer og muligheder sammen.
Vi indkaldte derfor til et Interdistriktsmøde d. 5. januar, hvor både
problemstillingen og mulighederne blev drøftet.
Det viste sig hurtigt, at holdningerne til den nye situation, såvel som
vurderingen af distrikternes fremtid og rolle, var utrolig
samstemmende, hvilket blandt andet medførte, at vi nedsatte en
”hurtigtarbejdende” arbejdsgruppe, der fik til opgave at udarbejde et
kommissorium for fælles aktiviteter, underforstået aktiviteter, der ikke
bare ville være muligt at gennemføre samlet (evt. i en form for
unionsregi) men tillige ville være mere attraktive end hvis de
gennemførtes i de enkelte distrikter.
Allerede på vort kommende Klubledermøde d. 10. februar 2018, vil vi
afprøve og drøfte en række af de ideer, der allerede nu er ved at tegne
sig, ligesom vi vil opfordre distriktets klubber til at komme med ideer og
indspark, hvilket vil være af en uvurderlig hjælp til den videre proces.
Jeg vil opfordre alle klubber til at give møde d. 10. februar, for
derigennem at være med til at tegne vores distrikts fremtid.

Søren Pirmo:
Der har siden sidste nyhedsbrev været afholdt følgende turneringer:
Distriktets holdturnering er færdigspillet og stillingen i serie 1 blev:
Nr. 1. Tage Larsen 68,92 og oprykker i mellemrækken, holdet består af:
Tage Larsen, Otto B Andersen, Claus Hylling Christensen og Einar
Ellingsgaard.
Nr. 2. Tine Thisted Binder 64,14, holdet består af: Tine Thisted Binder,
Anne Katrine Thisted Binder, Finn Larsen, Allan Holbæk og Thomas
Binder.

I serie 2 vandt Tage Christensen hold med 73,63 points, og de rykker op
i serie 1. Holdet består af: Vera Bukhave, Tage Christensen, Bent Qvist
og Camilla Husted.
Nr. 2. er Sys Nymand hold med 68,51 points, og de rykker ligeledes op i
serie 1. Holdet består af: Sys Nymand, Vinni Bjerre, Lis Winther Funch
og Franziska Rothenborg Jane Nielsen.
Handicap Parturneringen blev afviklet den 21. januar med følgende
resultat (Forbedring af handicap):
A-rækken:
Nr. 1. Jytte Egelund Larsen og Per Egelund, Østsjællands Bridgecenter,
nr, 2. Inga Thynebjerg og Jørgen Bank Lauridsen, Ruder Es samt nr. 3.
Vera Petersen og Torben Sværke, Ruder Es.
B-rækken:
Nr. 1. Aase Andersen og Lis Leifelt, Ruder 10, nr. 2. Vera Bukhave og
Lone Schønberg Villadsen, Ruder 10 samt nr. 3. Kai Pedersen og Jan
Rigmond Nielsen, Ruder 10.
C-rækken:
Nr. 1. Karl Erik Lorenzen og Arne Møllgaard, Østsjællands Bridgecenter,
nr. 2. Birthe Jensen og Ninna Madsen, Østsjællands Bridgecenter samt
nr. 3 Vivi Sørensen og Leif Sommer, Ruder 10.
D-rækken:
Nr. 1. Lillian Wittus og Elly Tidex, Reinholdt bridge, nr. 2. Lisbeth Jepsen
Nielsen og Berit Dundal, Ruder Es samt nr. 3. Vibeke Hansen og Bent
Pico Sørensen, Østsjællands Bridgecenter.
Turneringen var en stor succes med 34 deltagende par mod 22
deltagende par året før.

Endvidere er der afholdt 1 turneringslederkurs med 8 deltagere.
Bo Ulrik Munck:
Resten af foråret 2018 ser programmet således ud:
Turneringslederkursus 1
Turneringslederkursus 2
Turneringslederkursus 5

Østdansk Mixhold
Åben Par
Senior par

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
Søndag den 11/3
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
Søndag den 15/4
tur.sekr@gmail.com

Søndag den 4/3

Lørdag d. 17/2 og 2371 3728 eller
søndag d. 18/2 tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
søndag d. 11/2
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
søndag d. 24/3
tur.sekr@gmail.com

Dame par

søndag d. 7/4

Mix par

søndag d. 22/4

klubledermøde

lørdag d. 10/2

Generalforsamling

Onsdag d. 2/5

Distriktets klubhold,
indledende

Tirsdag d. 8/5

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

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

Tirsdag d. 15/5
Tirsdag d. 22/5
Vi håber at Handicap Parturneringens succes smitter af på de andre
turneringer således, at vi får fremgang i antal deltagere i alle
turneringer.

