Bestyrelsens beretning 2010-11
Distrikt Nordjylland
Umiddelbart efter sidste generalforsamling gik bestyrelsen i gang med at fordele opgaverne og
planlægge den kommende sæson. Den blev afholdt regionsmøder og de sidste turneringsønsker blev
indhentet.
Kort sagt: Lige som vi plejer.

Medlemstal
Tendensen med færre bridgespillere fortsætter. Dette er ikke kun et nordjysk fænomen, desværre en
det kendetegnende for det meste af landet.

Turneringer
Deltagermæssigt kan det vel bedst beskrives med et citat fra den engelske dronning: Anulus
horribilis. Det er en del år siden vi har haft så få deltagere.
Dame Par blev (ikke uventet) uden indledende puljer. Det var blevet besluttet at prøve én sidste
gang, efter at det i flere år havde væres særdeles vanskeligt at få indledende puljer op at stå, men
damerne ønsker åbenbart ikke at spille uden herrerne. Sidste års samlede deltagerantal blev
reduceret fra 34 par til finalens 17 par.
Senior Par. Hvad der (aldersfordelingen taget i betragtning) burde være vores største turnering blev
den næstmindste. For 2 år siden så det nogenlunde lige så dårligt ud (indledende puljer + finale). På
den efterfølgende generalforsamling udtalte vi provokerende, at hvis seniorerne ikke tog sig
sammen ville de blive overgået af damerne. DET hjalp – deltagerantallet steg det kommende år med
85 % ! Måske begik bestyrelsen en taktisk fejl ved ikke at huske seniorerne på de bagfrakommende
damer på sidste års generalforsamling. Deltagerantallet styrtdykkede i år. De indledende puljer
måtte aflyses og der blev direkte tilmelding til finalen, der så heldigvis blev helt fyldt op med 22
par. Sammenlignet med sidste års deltagerantal på 70 par er det en tilbagegang på 69 % !
Mixed Par blev den eneste turnering med fremgang. Det har altid været en populær turnering her i
området. Deltagerantallet blev i år på 76 par, en fremgang på 31 %.

Åben Par havde deltagelse af 18 par i finalen mod 22 par de 2 forrige år. Datoen er måske ikke den
mest velvalgte, men nogle gange er det det muliges kunst at få turneringsplanen til at gå op.
Nordjyske Parmesterskab har forsøgsvis kørt i 3 år som en form for ”light-udgave” af Åben Par. De
første 2 år var ikke prangende, men OK. I år gik det så helt galt – først måtte de indledende runder
aflyses og derefter finalen. Om der skal prøves noget lignende i fremtiden er uvist.
DM for Begyndere og Klubspillere blev i år afviklet i Vodskov med 2 rækker á 5 borde i
begynderafdelingen. Der blev ingen afdeling for Klubspillere. (mere herom senere)
I Klubhold havde vi forventet et forøget deltagerantal idet der var 2 DM-pladser at spille om, men
det blev igen til blot 8 hold.
Serie 1 blev for én gangs skyld ikke ”business as usual”. Vi plejer altid at have 4 hold – i år blev det
kun til 2 hold efter et noget kaotisk tilmeldingsforløb, hvor vi prøvede at forlænge
tilmeldingsfristen. Antallet af tilmeldte hold var 2, så blev det 3, så igen 2, så 3 og derefter 4 for så
igen at falde til 3 og til slut ende på 2 hold. Årsagen var – når man skal se positivt på tingen –
succes ! I flere år er flere hold rykket op end ned. I år er det lykkedes 3 hold at spille sig til
nedrykning fra Kval. Nord, så det lysner måake.
Vinterhold er blevet spillet ét sted – denne gang i Hirtshals.
Der blev forsøgt 3 nye tiltag:
Speedbridge i Brovst i oktober. Desværre med for få tilmeldte til at gennemføre.
Himmerlandsmesterskabet for Klubspillere. Et forsøg på at få en lokalturnering for de lavestrangerende spillere op at stå. Betingelserne var nogenlunde de samme som for DBF’s DM for
Klubspillere. Selvom DBF ændrede deres deltagerbetingelser inden sæsonstart besluttede klubberne
i Himmerland at de alligevel at forsøge at gennemføre turneringen, delvist i protest over det dårlige
valg af dato fra DBF’s side og delvist for at gøde jorden for et himmerlandsk heat af DBF’s
turnering næste år. Denne turnering havde desværre også for få tilmeldte.
Maratonbridge var også på programmet, men af praktiske årsager blev det ikke gennemført i år,
men måske næste år.
Kurser og undervisning
Vi har afholdt et enkelt kursus – Mini-TUR-leder-kursus. Året før havde vi voldsom stor succes
med kurset og tjente faktisk et sjat penge herpå. Disse brugte vi så i år ved at lave et nyt kursus med
rabat. Begge gange var Tonny Hessel underviser. Det er glædeligt at så mange klubber benytter sig
af lejligheden til at få uddannet en ”højre hånd” til klubbens ”chef”-turneringsleder. Det letter
arbejdet for vedkommende og giver medlemmerne en bedre service.

Der blev afholdt 1 undervisningsdag for klubspillere i Hadsund. Der var pænt fremmøde og
deltagerne var glade og tilfredse, om end lidt trætte. Den traditionelle dag i Hjørring måtte desværre
udgå i år af praktiske årsager, men den kommer igen.

Hjemmeside og Nyhedsbrev
Hjemmeside har været redigeret af Kurt Christensen; tilsyneladende til alles tilfredsstillelse. Kurt
har meddelt at han stopper med udgangen af denne sæson. Da hjemmesiden efterhånden er blevet
indhentet af alderen vil der muligvis blive tale om ændringer i den kommende sæson. Det afhænger
af den nye webmaster.
Nyhedsbrevet er lige så stille ved at komme op i omdrejninger igen. Det udkommer ikke helt så ofte
som vi gerne ville, men det hjælper.

Kreds 4
Efter flere års prægning af arbejdet i kredsen valgtes en ny mand som distriktets repræsentant – Kim
Nielsen. Han vil senere på dagsordenen komme ind på sit arbejde.
Danmarks Bridgeforbund
Der foregår mangt og meget i DBF. Det vil gå for vidt at komme ind på det hel hér (der henvises i
stedet til punktet om DBF på dagsordenen).
Et par enkelte ting skal dog omtales.
Dobbeltkontingentet blev afskaffet ved starten af sæsonen, hvilket medførte en anden
afregningsprocedure for klubberne. I det store og hel tror jeg vi kan sige at overgangen gik bedre
end mange havde frygtet.
DM for Begyndere og Klubspillere har deltagermæssigt været i tilbagegang de sidste par år. Sidste
år ændrede DBF deltagerbetingelserne for Klubspiller til noget der bedst kan betegnes som en
svipser. Deltagerantallet styrtdykkede på landsplan. I Nordjylland blev heatet ikke afviklet, idet der
kun var ét tilmeldt par. Efter en del ris på både Midtvejsmødet og Repræsentantskabsmødet i sidste
sæson skyndte DBF sig så at lave det om til noget meget mere brugeligt.
I år blev turneringen afviklet d. 1. maj, hvilket distriktslederne på Midtvejsmødet anførte var for
sent på sæsonen. En søndag hvor sæsonen er slut for de fleste klubber, en dato hvor
sommerhussæsonen starter, en dato hvor der for alvor kommer gang i golfen, en dato hvor folk skal
i haven, hvis der er vejr hertil, en dato i konfirmations-sæsonen. Det er altså hårde odds at være
oppe imod når man skal lokke spillere ud til turnering i DBF-regi. Den slags kan man byde de
virkeligt engagerede, men ikke ”det bløde” flertal.
Næste år vil turneringen blive afviklet væsentlig tidligere.

En sammenlægning eller et samarbejde med DGI var ganske kortvarigt på dagsordenen i DBF. Det
blev luftet på Midtvejsmødet efter et enkelt møde med DGI, hvor man følte hinanden lidt på
tænderne og fik klarlagt evt. problemområder.
Efter Midtvejsmødet syntes distriktets repræsentant i DBF’s Repræsentantskab at det var et
interessant emne for landets klubber at diskuter . dels internt, dels klubberne imellem og dels med
deres distrikter, således at repræsentanterne på det kommende Repræsentantskabsmøde kunne have
den bedst mulige idé om baglandets holdninger og spørgsmål.
Imidlertid afbrød DBF forhandlingerne om en sammenlægning umiddelbart efter Midtvejsmødet og
kort efter al forhandling med DGI.
En af distriktets klubber opfordrede distriktet til at forsøge at udvirke at forhandlingerne blev
genoptaget. Bestyrelsen drøftede henvendelsen, men var enige om ikke at foretage sig yderligere.
Æresnål
Efter indstilling fra Hadsund Bridgeklub har distriktet tildelt Carl E. Mortensen, Hadsund distriktets
æresnål med tilhørende diplom for sit store arbejde lokalt – en rigtig ildsjæl uden hvilke bridgen var
ilde stedt.

Bridgemæssige resultater
Distriktsmestre:
Dame Par: Anne Birthe Jensen – Annie Hyllen, Frederikshavn
Senior Par: Per Østergaard – Tonny Hessel, Aalborg BK
Mixed Par: Valur Mørk Valsson – Birthe Jespersgaard, Hirtshals / Hjørring
Åben Par: Flemming Clausen – Kristian Tylvad, BK Nord
DM-finaler 2010:
Jes Bank – Henning Langbak, BK Nord/Hjørring nr. 2 og Erik Hermansen – Leif Rasmussen, BK
Nord nr. 5 i Senior Par
Melanie Tylvad – Kristian Tylvad nr. 8 i Mixed Par.

1.div.: H. C. Graversen (Team Pharmaservice) blev nr. 2 i grundspillet. I slutspillet tabtes
semifinalen..
3. div.: Oprykning til Svend Brasssøe (Bjarne Hansen, Michael Roar, Stener Glaman, Martin
Hilmer, Poul Clemmensen)

Kval Nord: Oprykning til et hold med bl.a. Melanie Tylvad, Kristian Tylvad og Rasmus Jepsen
Serie 1: Vinder: Poul Riise, Ellen Riise, Bodil Villadsen, Birgit Petersen

