Bestyrelsens beretning 2009-10
Distrikt Nordjylland

Foreningsåret starter med planlægning af den kommende sæsons aktiviteter. Forarbejdet er gjort
inden Generalforsamlingen med indkaldelse af ønsker om egne åbne turneringer fra klubberne samt
ønsker om at arrangere en af distriktets turneringer. Bestyrelsens første opgave bliver så at opfylde
alle disse ønsker bedst muligt.
Det er lidt af et kunststykke at få 15-17 klubturneringer og 8 distriktsturneringer lagt ind i
kalenderen under hensyntagen til ferier, helligdage, divisionsweekender og pokalturneringen. Det
lykkedes dog endnu engang, dog med en enkelt svipser i Mixed Par.
Næste opgave er de 3 regionsmøder, der i 2009 blev afholdt i Brønderslev, Aalborg og Hobro. Alle
steder med et acceptabelt fremmøde. Disse møder er vigtige for vores kommunikation med
klubberne. Det er her vi mere uformelt kan diskutere diverse ting. Det er også her klubberne kan
fremsætte specifikke ønsker til distriktet om aktiviteter og tiltag. Som noget nyt blev punktet
”diverse” forlænget således at distriktet efter kaffen forlod mødet så klubberne kunne snakke
indbyrdes. Det vil vi fortsætte med – det er en god mulighed for klubberne til at planlægge fælles
ting, koordinere aktiviteter eller diskutere ting, hvor man ikke nødvendigvis behøver / ønsker
distriktsbestyrelsens tilstedeværelse.
Med udgangspunkt i ønsker fra disse møder blev der efterfølgende afholdt kurser i Bridgemate og
turneringsledelse (Mini-TUR-leder-kursus) samt undervisning for klubspillere i Hjørring. En
undervisningsdag i Hadsund måtte aflyses af praktiske årsager.

Medlemstal
Vi har desværre måtte sige farvel til vore 2 mindste klubber – Skørping BK og BK Himmerland. De
kunne ikke længere opretholde det minimale medlemstal.
Det samlede medlemstal er igen faldet en smule, hvilket bl.a. har medført, at Nordjylland nu kun
har én repræsentant i Repræsentantskabet.
Turneringer
Selve turneringsstrukturen var en gentagelse af sidste år – kvalifikationspuljer spredt ud over
distriktet i Veteran, Dame og Mixed Par med efterfølgende semifinaler og / eller finaler. Den nye
turnering fra sidste år – Nordjyske Parmesterskab havde samme struktur. I Åben Par var der for 2.
gang direkte tilmelding til finalen.

Dame Par – det evige problembarn - antalsmæssigt set - lever stadig og i år med en lille fremgang,
således at finalen kunne besættes fuldt ud med 20 par.
Veteran Par har været i tilbagegang i nogle år. Sidste år forudsagde vi, at vi kunne risikere at nå
samme deltagerantal som i Dame Par. Om det var dén udtalelse der hjalp vides ikke, men
deltagerantallet er i år steget med 85 % til i alt 70 par.
Mixed Par blev til gengæld årets skuffelse med en tilbagegang på næsten 40 %. Det kan der være 2
forklaringer på. Dels lå kvalifikationspuljerne i jan og begyndelsen af februar og vinteren var jo
som bekendt noget snefyldt. Det har givetvist holdt nogle hjemme, specielt hvor puljerne har været
holdt om aftenen. Vores gennemsnitsalder taget i betragtning er det vel heller ikke urimeligt. Dertil
kommer at distriktet ved en fejl havde fået placeret weekenden med semifinaler og finale i
slutningen af Vinterferien.
Nordjyske Parmesterskab debuterede sidste år – ikke prangende, men vi kom da i gang. I år steg
deltagerantallet fra 39 til 52 par i kvalifikationen med en efterfølgende finale på 22 par. Der er i år
uddelt 2 gavekort til hver klub så medlemmerne kunne deltage til nedsat pris i kvalifikationen.
Åben Par havde for 2. gang direkte tilmelding til finalen og deltagerantallet var præcist det samme –
22 par – det maksimale antal, hvis der kun skal spilles én dag. Vi så dog gerne at der kom ca. 10 par
mere.
Distriktets heat i DM for Begyndere og Klubspillere blev afholdt i Frederikshavn. Der var dog kun
tale om DM for Begyndere, idet der kun var tilmeldt ét par i Klubspiller-rækken. Dette hænger
utvivlsomt sammen med de nye regler for deltagelse.
Holdturneringer
I serie 1 blev det ”business as usual”, idet vi før sæsonen var sikre på, at ”i år fik vi flere deltagere
end sidste år”. Herefter gik der som sædvanlig oprykning i tingene, og så endte vi med de
sædvanlige 4 hold. (dog stadig det næststørste antal i Kreds 4)
Klubhold var som vanligt en lidt vanskelig nød at knække, men vi fik den dog op at stå. Næste gang
(august) forventer vi det går lidt nemmere, idet der er 2 DM-pladser at spille om.
Vinterhold blev i år afholdt ét sted med 6 hold – Sæby.

Hjemmeside og Nyhedsbrev

Hjemmesiden har igen været redigeret af Kurt Christensen, og det er forløbet tilfredsstillende efter
vores egen mening.
Nyhedsbrevet er udkommet lidt flere gange i år og forhåbentlig kommer der flere næste år. Som
nævnt sidste år er det en af de ting der nedprioriteres, når vi ikke føler vi har tid og energi nok.

Kreds 4
Efter at have præget arbejdet i kredsen i flere år har vi nu sænket aktivitetsniveauet til det mere
normale. Tingene var blevet sat på skinner – nu skal de andre vise at de også kan udføre arbejdet.
Dette har muliggjort at Michael Ankersen har kunnet kaste sig over Divisionsturneringen som
turneringsansvarlig. Han er i fuld gang med at støve af.

DBF
Efter sidste års Repræsentantskabsmøde skrev vi et Nyhedsbrev med vores eget referat set fra
Nordjylland. Vupti – så var Distrikt Nordjylland igen landskendt. Nyhedsbrevet blev kendt via
Netbridge.dk som ”piratreferatet” – ikke mindst fordi forbundet selv var særdeles længe om at få
det officielle referat på gaden. I Nyhedsbrevet var vi igen ude med riven, da vi måtte konstatere at
forholdene omkring de ikke-foreningsbaserede klubber og centre reelt var blevet syltet. Om det var
derfor, der pludselig kom skred i tingene, vides ikke, men i løbet af efteråret skete der store
fremskridt, og her i foråret skulle de sidste knaster være løst, således at alle klubber nu har
forholdene i orden. Så skal der bare følges op på tingene.
Umiddelbart efter sommerferien fik de nordjyske klubber sig et mindre chok med posten. Prisen på
undervisningsmateriale fra DBF var uden varsel steget med 500 kr., svarende til 500 %. Forklaring:
Der var udviklet et nyt system – Nordisk Standard. Det har kostet penge, og de skal ind i kassen
igen. Med en sådan stigning har det enten være alt for dyrt at udvikle, eller forbundet har tænkt sig
at tjene penge på salget. Det fik et par klubformænd til at skrive et brev til DBF, hvor man udtrykte
bekymring for undervisningens beståen. Skrivelsen blev rundsendt til de øvrige klubber i distriktet,
og 21 af 26 klubber bakkede op ingen udtalte sig direkte imod. Svaret fra DBF var kort og klart:
Sådan var prisen, og sådan ville den blive ved at være! Klubberne henvendte sig så til distriktet og
spurgte om ikke vi kunne gøre noget. Vi sendte efterfølgende skrivelsen til de øvrige distrikter og
tog emnet op på Midtvejsmødet i januar. Her affødte det en længere debat, der afsluttedes med
enighed om at emnet skulle tages op på distrikternes generalforsamling (skal der tjenes på
undervisningsmateriale, skal det løbe rundt eller må det gerne koste penge). På det ekstraordinære
Repræsentantskabsmøde i marts kunne DBF så meddele at prisen var sat ned til det halve – med
tilbagevirkende kraft.
Afskaffelse af dobbeltkontingentet til DBF var på dagsorden på Repræsentantskabsmødet sidste år,
men blev sendt retur. Dels var forslaget ikke fremsat tids nok i henhold til vedtægterne, dels var der
ingen beskrivelse af hvordan det skulle fungere i praksis. Her tænkes på selve
opkrævelsesproceduren. Man fik besked på at fremsætte en konkret beskrivelse på Midtvejsmødet,
hvilket også skete. Her blev det besluttet, at det var egnet til at fremsætte på det kommende
Repræsentantskabsmøde, hvor den endelige beslutning tages.
Distrikt Nordjylland har på det ekstraordinære Repræsentantskabsmøde været med til at tage
beslutning om at afhænde Asminderød Kro, så vidt det overhovedet er muligt. Det vil ikke blive
nogen god forretning, men det vil blive værre at beholde den.

Æresnål
Distriktets Æresnål med tilhørende diplom er tildelt Leif Molbech for hans virke som
turneringsledere for både distriktet og klubberne samt hans deltagelse i undervisning indenfor
turneringsledelse i Nordjylland.

Bridgemæssige resultater

Dame Par: Birthe Jespersgaard – Elly Berthelsen, Hirtshals / Pandrup
Veteran Par: Erik Hermansen – Leif Rasmussen, BK Nord
Mixed Par: Melanie Tylvad – Kristian Tylvad, BK Nord
Åben Par: Flemming Clausen – Morten Heby, BK Nord
Nordjyske Parmesterskab: Yvonne Løwschall – Ejgil Vittrup, Aars
DM: Generelt ingen topplaceringer, men samtlige deltagende par i Åben Par (- 1) spillede en plads
hjem til distriktet så vi i år har 14 pladser.
Serie 1: Henning Langbak – Leif Andersen – Britt Boholt – Svend H. Andersen
Kval Nord: Oprykning til: Erik Hermansen – Leif Rasmussen – Anette Bjørn Jensen – Jesper Kragh
Mellemrækken: Jens Thomsen – Albert Mylius Nielsen – Peter Frigaard – Zhou Liu
1. div.: Team Pharmaservice (H.C. Graversen, Dennis Bilde, Jørgen Cilleborg, Morten Bilde, Niels
Krøjgaard, Henrik Caspersen) nåede slutspillet, hvor holdet tabte semifinalen til Peter Schaltz
Pokalturneringen (2009): Poul Clemmensen (Poul Clemmensen, HC Graversen, Niels
Krøjgaard, Henrik Caspersen) nåede finalen hvor man tabte til Team Blaksets Bridgecenter.

Keld Jensen, formand

