Bestyrelsens beretning 2011-2012
DBf distrikt Nordjylland
Opfølgning på sidste års generalforsamling
Der er 2 punkter som jeg vil komme ind på, økonomi samt implementeringen af de 4 indkommende
forslag som blev vedtaget.
Økonomi:
Vi havde et stort underskud sidste år og det afstedkom en større diskussion på generalforsamlingen.
Vi har i bestyrelsen virkelig forsøgt på at få rettet op dette og som Michael Ankersen senere vil
berette om, under punktet regnskab, er det lykkedes os at få vendt skuden.
De 4 forslag:
1. forslag: omkring deltagere i distriktets turneringer ikke skal være forpligtet til at købe
forplejning: er sat i værk
2. forslag: omkring fri prissætning af forplejning ved distriktets turneringer: er sat i værk
3. forslag: omkring mulighed for online betaling: er ikke sat i værk, da vi ikke har haft
overskud/evner til at gøre det pga. eksv. omstrukturering af bestyrelsen. Vi har haft kontakt til DBf
for at høre om de kunne hjælpe, men med negativ resultat.
4. forslag: omkring at distriktets korrekte navn kommer til udtryk på alle udadvendte tiltag m.m.: er
sat i værk
Medlemstal
Tendensen med færre bridgespillere ser ud til at være stoppet. I distriktet er der i hvert fald sket en
lille stigning i distriktet, det samme er tilfældet på landsplan.
Turneringer
Dame Par blev i år afviklet med fri tilmelding til finalen fordi, det de seneste år ikke har været
muligt, at få nok deltagere til vi kunne afholde semifinaler. I år blev sidste års store fald i deltagere
stoppet og der kunne mønstres 18 par mod sidste års 17 par.

Senior Par. Her var det særdeles glædeligt, at der i år kunne afholdes kvalifikationspuljer 5 steder i
distriktet. Det gav 52 deltagende par mod sidste års 22 par, en fremgang på 136%. Dette kan jo kun
skyldes et øget fokus fra klubbernes side, så godt gået rundt omkring.
Mixed Par blev den eneste parturnering med tilbagegang da der desværre kun var 66 par som deltog
i år mod 76 sidste år, en tilbagegang på 13% i år.
Åben Par havde deltagelse af 18 par i finalen som var det samme som året før. Vi havde i år prøvet
at lægge den lidt tidligere i vores sæson, men det gav ikke meget bonus i antal deltagere.
Nordjyske Parmesterskab har forsøgsvis kørt i 3 år som en form for ”light-udgave” af Åben Par.
Vi havde i år sagt, at vi ville stoppe tilmeldingen ved 36 par, der var 4 tilmeldte så nu er det vist
på tide vi begraver den.
DM for Begyndere og Klubspillere blev i år afviklet i Hjørring med en række på 5 borde i
begynderafdelingen. Der blev ingen afdeling for Klubspillere.
I Klubhold har vi fastholdt den lille stigning som var sidste år således at vi igen er 8 hold.
Serie 1 blev afviklet med 4 hold i år mod 2 sidste år
Kurser og undervisning m.m.
Der er afholdt 2 klubspiller kurser i Hjørring(Tony Hessel) og i Hadsund(Jess Bank) med stor
tilslutning.
Der er ikke afholdt mini turneringsleder kurser i år.
Distriktet har i år været på Forår 2012 messen i Aalborg Kongres og Kulturcenter vi fik tilskud på
10.000kr af DBf. Vi mener at det var en succes da der var stor aktivitet på vores stand alle 3 dage.
Der var ca. 150 som udfyldte en konkurrence folder og ca. 50 som var interesseret i at komme til at
spille bridge. Vi planlægger at tilbyde et lyn kursus i august evt. i samarbejde med Vestbjerg. Vi
takker for opbakningen fra klubberne for hjælpen med at bemande standen.
Distriktet har været med på midtvejsmødet i DBf og referatet kan ses på DBf hjemmesiden under
medlemsinfo.
Hjemmeside og Nyhedsbrev
Vores nye hjemmeside har været redigeret af Karsten Jeppesen og den køre super, vi har øget
trafikken/antal besøgende på hjemmesiden efter den er blevet sat i værk. Nyhedsbrevene kunne
være flere, men næste sæson vil dette blive opprioriteret væsentlig. Næste år kunne vi rigtig godt
tænke os at alle klubber blev tilmeldt vores automatiske mail service som fortæller når der kommer
nogle nyheder. Dette ville jo gøre det meget lettere for klubberne omkring udsendelse af
invitationer, da de ved indsendelse til distriktet efterfølgende ville blive videresendt til alle klubber.

Kreds 4
Jeg vil senere på generalforsamlingen komme ind på dette.
Danmarks Bridgeforbund
Der foregår mangt og meget i DBF. Det vil gå for vidt at komme ind på det hele hér (der henvises i
stedet til punktet om DBF på dagsordenen).
En enkelt ting skal dog omtales.
DBf´s væsentlig forbedring af økonomien som de i rigtig lang tid har arbejdet for, ser nu ud til at
være en realitet, godt gået derovre.
Æresnål
Efter indstilling fra Frederikshavn bridgeklub har distriktet tildelt Jane Conradsen, distriktets
æresnål med tilhørende diplom for sit store arbejde lokalt – en rigtig ildsjæl uden hvilke bridgen var
ilde stedt.
Omstrukturering af bestyrelsen
Da den tidligere formand Keld Jensen ønskede at forlade bestyrelsen 4. marts efter lidt kontroverser
mellem nogle spillere og ham omkring semifinalerne i seniorpar måtte vi i bestyrelsen omfordele
posterne lidt og endte op med, at undertegnede blev formand, Rikke Jørgensen næstformand,
Michael Ankersen kassere og Karsten Jeppesen web ansvarlig. Med 1 mindre i bestyrelsen har det
selvfølgelig krævet en del af de resterende, at få sæsonen kørt færdig og det har bl.a. givet sig
udslag i at vi ikke har fået vores nyhedsbreve på hjemmesiden til at udkomme regelmæssig.
Bridgemæssige resultater
Dette punkt er jo efter hånden en fornøjelse at komme til
Distriktsmestre:
Dame Par: Yvonne Løvschall-Birthe Kjeldsen, Aars
Senior Par: Per Østergaard – Tonny Hessel, Aalborg BK for 2. år i træk
Mixed Par: Gibette Glansjaar-Erik Christensen, Vodskov
Åben Par: Flemming Clausen – Kristian Tylvad, BK Nord for 2. år i træk
Serie 1: Vinder: Helle Skov, Palle Pedersen, Birthe Jespersgaard og Henning Sørensen
Nr.2: Ole Marcus Pedersen, Rikke Jørgensen,
Begge oprykket til Kval Nord
Klubhold: Bknord v/ Michael Ankersen, Lasse Bo Krefeldt, Per Gaunø Jensen og Jesper Kragh

DANMARKS MESTRE- seniorhold: Jes Bank, Jens Thomsen, Albert Nielsen og Preben Thaasti
DM åbenpar: 5. plads til Poul Klemmensen-Andreas Marquardsen
DM seniorpar 7. plads til Karin og Ove Høgh
Danish Open i Vingsted: Team PharmaService v/Poul Klemmensen, Andreas Marquardsen, H. C.
Graversen og Freddi Brøndum
Begynder DM: Poul Østergaard – Ib Jensen
Finaleplads og Bronze medaljer i divisionsturneringen: Team PharmaServise
Oprykning med 2 hold fra 3. div til 2. div.
Bknord1: Michael Ankersen, Lasse Bo Krefeldt, Jess Bank, Morten Jepsen, Flemming Madsen og
Flemming Clausen
Per Gaunø: Per Gaunø Jensen,Morten Klug og Morten Heby
Bknord Bronze medaljer i Dm for klubber ved: Michael Ankersen, Lasse Bo Krefeldt, Per Gaunø
Jensen og Jesper Kragh
Oprykning fra kvalnord til mellemrækken af Erik Hermansen, Leif Rasmussen, Karl Johan Nielsen,
Niels Aage Gregersen og Jens Stausholm

