Regionsmøde, Vendsyssel
Onsdag 6.juni 2012 – kl. 19.00
Brønderslev Hallen,
Knudsgade 15,
9700 Brønderslev.

Aalborg, 9.juni 2012.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkomst.
Meddelelser fra Distrikt Nordjylland.
Meddelelser fra klubberne i Vendsyssel.
Klubbernes åbne turneringer 2012/2013.
Distriktets turneringer 2012/2013.
• struktur, økonomi m.m.
6. Kurser og undervisning.
7. Evt., herunder lidt vådt og tørt.
• Nye struktur for turneringslederkurser i DBf regi.
• DBf repræsentantskabsmøde.

Til stede: Hirtshals, Brønderslev, Frederikshavn, Sæby, Hjallerup, Hjørring
Bestyrelsen: Michael Ankersen, Gert Villumsen (referent)
Pkt 1. Velkomst.
Michael Ankersen bød velkommen og fortalte at bestyrelsen efter distriktets generalforsamling
havde konstitueret sig således:
Formand - Kim Nielsen.
Kasserer – Michael Ankersen.
Sekretær – Rikke Jørgensen.
Webmaster – Karsten Jeppesen.
Nyhedsredaktør – Gert Villumsen.
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Pkt 2 og 3
Michael rejste en diskussion om, hvordan man kunne få flere kvinder til at deltage i distriktets
turneringer. Og delvis sammenhængende hermed, hvordan man kan få flere til at deltage i distriktets
holdturneringer. Diskussionen handlede herefter om begge forhold. Man kunne måske overveje en
vinterholdturnering, hvor divisionsspillere skulle stille med en kvindelige makker. Flere
holdturneringer internt i klubberne kunne måske også bidrage. Flere af klubberne har
holdturneringer internt, men det er svært at udvide, da det ikke er en populær turneringsform hos
flertallet. Det blev også nævnt, at de divisionsspillere i Sommerholdturneringer kunne bidrage ved
selv at splitte sig op på flere hold, så der ville kunne blive en mere jævnbyrdig turnering. Evt. kunne
de stille med en kvindelig makker i sommerhold.
Hirtshals tror godt de kunne stille med et damehold. Hirtshals vil desuden lave en klubpulje til
indledende Mixpar.
Klubberne blev også bedt om at være opmærksomme på, at man kan gå sammen med spillere fra
andre klubber, hvis der i klubberne er et par eller en spiller, der gerne vil prøve at spille hold. På
distriktets hjemmeside kan man under ”Mødestedet” læse nærmere og evt. henvende sig til Rikke
Jørgensen.
pkt. 4. Klubbernes åbne turneringer 2012/2013
Michael uddelte et udkast. Desværre ville kreds 4 afvikle 1. runde i kval- og mellemrækken den 34. november. Det kolliderer med Brønderslevs guldturnering og et undervisningsforløb i Hjørring.
Brønderslev og Hjørring besluttede at afvikle deres arrangement som planlagt.
Brønderslevs guldturnering skal konfirmeres i Forbundet. Distriktsbestyrelsen tager kontakt.
Hvis der i øvrigt er ændringsforslag til turneringsplanen skal de sendes til Michael hurtigst muligt.
pkt. 5. Distriktets turneringer.
Der er lagt op til, at Dame og Åben afvikles som en ren finale. Mix og Senior afvikles med
indledende og semifinaler.
Der udspandt sig en diskussion om selve turneringsstrukturen og om man kunne få flere deltager
med at afvikle indledende runder også i Åben Par.
Også forløbet omkring sidste års Seniorpar blev vendt. Michael oplyste, at turneringsreglementet
skal kigges efter i sømmene og reglementet naturligvis skal overholdes. Men der skal også være en
mulighed for at den turneringsansvarlige kan fylde op med reservepar i tilfælde af sene afbud.
Hjørring vil gerne tage Damepar
Senior - semifinale, Sæby
Som nævnt afvikler Hirtshals en klubpulje i Mix og regner med at stille 5-8 par til en semifinale de
også afvikler
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Der kom en opfordring til, at der afvikles klubpuljer – OGSÅ i de store Aalborgklubber.
Semifinaler i Mix og Åben: her er målsætningen, at de afvikles som 2 8-bordsrækker.
Der er lagt op til samme indskud for deltagelsen i distriktets turneringer. Michael præsentere en idé
som har været drøftet i bestyrelsen. Med en højere kredskontingent kunne man gøre deltagelsen i
turneringerne gratis (bortset fra kørsel og forplejning). Altså en model, hvor det store flertal betaler
for de der gerne vil spille i distriktets turneringer. Klubberne bedes overveje, om de tror det er en
farbar vej til at øge deltagerantallet.
pkt. 6. Kurser
Michael fortalte om den nye kursusstruktur: Modul 1-3 klubniveau, modul 4-6 distriktsniveau,
modul 7-9 kredsniveau, model 10-12 forbundsniveau. Hvis der er lokale, der kan stå for modul 1-3
er Forbundet interesseret i at høre herom. Jens Abildgaard fortalte om sin deltagelse i Horsens
(modul 1-3). Jens er superbruger på Bridgecentral Bridgemate og man kan henvende sig til ham.
Der skal mindst 8 personer til at oprette et kursus. Michael forsøger at skaffe materialet, så man
kan se om det passer til behovet i klubberne.
Det blev præsenteret et ønske om at kunne afvikle 3 moduler over en weekend.
Pjecen ”10 uheld ved bridgebordet” blev nævnt som en udmærket lille sag, der kan hjælpe en
turneringsleder i langt de flest sager der opstår i klubberne.
Distriktets bank (Arbejdernes Landsbank) afholder kurser for kasserere og revisorer.
Bridgeklubberne er velkomne til at deltage. Kurserne holdes 5. september i Frederikshavn og 11.
oktober i Hjørring.
pkt. 7 DBf repræsentantskabsmøde
Michael fortalte om ”rigets tilstand” (Kroen etc.) Økonomien er forbedret, men der er store udgifter
til landsholdene; specielt hvis de klarer sig godt ved sommerens EM i Dublin. (hvor HC. Graversen
deltager og som i øvrigt kan følges på www.bridgebaseonline.com
Der blev besluttet en kontingentstigning på 10 kr.
Det blev besluttet, at Midtvejsmødet primo 2013 skal være et slags visionsmøde, hvor fremtiden for
bridgen i Danmark skal debatteres. Det er vigtigt, at klubberne her kommer på banen med forslag
og idéer til, hvad de gerne vil fremover.
pkt. 8 Evt.
Bestyrelsen opfordres til at undgå at lægge generalforsamlingen dagen før en helligdag.
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