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Formand Per Egelund:
Distriktets rolle fremover, hvad mener du?
Efter det afholdte fællesmøde om distrikternes rolle d. 11. marts,
mellem repræsentanter for distrikterne og DBf, står det nu helt klart, at
distrikterne fortsat vil have en central rolle at spille, såvel overfor
klubberne og deres medlemmer, som overfor DBf.
Det var også et resultat fra mødet, at de enkelte distrikter selv skulle
finde den endelige form for rolle og det helst en rolle, der understøtter
og supplerer klubberne i det daglige og på den måde er med til at
reducere behovet for kontakt til DBf’s sekretariat.
Det lå ligesom i luften, at distrikterne kunne være første valg, når en
klub havde et problem og at distrikterne opbyggede et beredskab
omkring rådgivning indenfor de fleste aspekter omkring klubbernes liv.
I vores distrikt finder vi denne rolle helt naturlig at tage på os og vi har
allerede gennem vort samarbejde med distrikterne Storstrøm,
Vestsjælland og Bornholm taget hul på denne udvikling gennem en
række fælles møder.
Udover at være en form for hjælpere for vores klubber har samarbejdet
været fokuseret på følgende 3 hovedområder:
Turneringer, nye og fælles
Undervisning, afholdelse og koncepter
Det sociale, besøg og events

Det er vores overbevisning, at der ligger mange muligheder i ikke alene
at udvikle disse 3 områder indenfor distriktet selv, men også i at udvikle
disse områder i vores distriktssamarbejde.
Når vi ser på netop disse 4 distrikter, så er der mere, der binder os
sammen end der adskiller os og der synes at være flere ting at vinde
end at tabe ved et samarbejde.
Det er selvfølgelig op til distriktets klubber at beslutte, hvilken vej vi
skal gå og om vi skal gå alene eller sammen med de øvrige 3 distrikter.
På vor kommende generalforsamling vil vi præsentere en række ideer
og forslag til aktiviteter, der skal være bærende for distriktets nye rolle
og det er derfor vigtigt at i møder op og giver jeres mening til kende.
Jeg er sikker på, at mange af jer har både tanker om, og ideer til,
hvorledes vores distriktsbestyrelse kan blive en effektiv og central
faktor i distriktets bridgeliv og på vor generalforsamling d. 2. maj, er det
det rigtige tidspunkt at give det til kende.
MØD OP OG VÆR MED TIL AT STYRKE FÆLLESSKABET I VORES DISTRIKT!

Søren Pirmo:
Der har siden sidste nyhedsbrev været afholdt følgende turneringer:
Åben par blev afviklet den 11. februar med følgende resultat:
A-rækken og kvalifikation til Svendborg.
Nr. 1. Erling Munk Nielsen og Peter Jacobsen, Rødovre Bridgeklub med
67
Nr. 2. Richardt Lisbygd og Kren Jacobsen, Rødovre Bridgeklub med 55
Nr. 3. Eigild Hansen og Jørgen Svenningsen, Greve Strand Bridgeklub
med 41

B-rækken
Nr. 1. Per Schwerdfeger, Hvidovre Bridgeklub og Tage Christensen,
Ruder 10 med 60
Nr. 2. Lindy Madsen og Frode Klausen, Østsjællands Bridgeklub med 58
Nr. 3. Inga Thynebjerg og Jørgen Bank Lauridsen, Ruder Es med 51
Turneringen var en stor succes med 28 deltagende par mod 20
deltagende par året før.

Mix hold turneringen Østdansk mesterskab blev afviklet den 17.
februar med følgende resultat:

Nr.1. John Maagaard - Elsebeth Maagaard samt Ingelise Meiland Karsten Meiland med 172,41
Nr.2. Inger Jarnit - Kim Nørgaard Nielsen samt Thomas Kamp - Birgitte
Rønn med 162,45
Nr.3. Ivan Abel - Marit Abel samt Jens Westergren - Anne Nimb med
155,02
Turneringen var en stor succes med 12 deltagende hold mod 4
deltagende hold året før.

Dybt koncentrerede mix hold spillere.

Senior par blev afviklet den 24. marts med følgende resultat:
Nr.1. Søren Pirmo og Per egelund, Østsjællands Bridgeklub med 150

Nr. 2. Vera Bukhave og Lone Schønberg Villadsen, Ruder 10 med 142

Endvidere er der afholdt 2 turneringslederkurser med henholdsvis 11
og 14 deltagere.

Bo Ulrik Munck:
Resten af foråret 2018 ser programmet således ud:
Dame par
DM-begynder
Turneringslederkursus 5
Mix par
Generalforsamling
Distriktets klubhold,
indledende
Do
Do

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
Søndag d. 8/4
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
Søndag den 15/4
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
søndag d. 22/4
tur.sekr@gmail.com
Onsdag d. 2/5
2371 3728 eller
Tirsdag d. 8/5
tur.sekr@gmail.com
Tirsdag d. 15/5
Tirsdag d. 22/5
Lørdag d. 7/4

Omkring Mix par skal vi gøre opmærksom på, at de 13 første pladser
giver adgang til Svendborg. Så vi håber at rigtig mange møder op.

Der var hele 22 klubhold sidste år og det vil vi gerne have igen i år. Der
spilles efter Monrad systemet, så der er rigtig mange jævnbyrdige
kampe.

