Bestyrelsens beretning 2012-2013
DBf distrikt Nordjylland
Årets gang i distriktet
Året startede med at vi holdt regionsmøder i vores 3 regioner og her fik fastlagt hvordan Distriktets
turneringer skulle føres ud i livet denne sæson. Klubberne kom ligeledes med ønsker omkring deres
egne turneringer samt hvilke kurser de ønskede afholdt. Efter følgende udfærdigede bestyrelsen en
mini almanak hvor det hele gik op i en højere enhed og til alles tilfredshed.
Bestyrelsen ansatte i denne sæson en turnerings ansvarlig for alle parturneringer(Tonny Hessel)
dette var for at aflaste bestyrelsen og gøre det lettere for spillere og klubber, ved der nu kun er en
kontakt person til alle disse turneringer. Vi syntes i bestyrelsen dette tiltag har været en succes og
vil fortsætte med dette. Der har igen i år været vigende tilslutning til Distriktets turneringer.
Omkring afviklingen af distriktets holdturneringer har det hele kørt helt fint, men til bestyrelsens,
og den turneringsansvarlige, store overraskelse er sidste års store problemer omkring masive afbud
op til semifinaler/finaler blot blevet værre i år. Der har også været en del aflysninge af kval. puljer.
Alle disse ting har resulteret i, at vi i bestyrelsen har søgt DBf om tilskud til et forsøg for, at ændre
dette. Vi afholdt et møde omkring dette forsøg d. 17. Marts og her var der desværre ikke kæmpe
opbakning til dette projekt, men heller ikke mange forslag til hvordan vi ellers kunne ærdre på
tingenes tilstand. Tilslutningen til mødet var ikke overvældende da under halvdelen af klubberne
kom til mødet(men dog bedre end på Fyn hvor de prøvede det samme, med 2 tilmeldinger)
Medlemstal
En lille stigning i medlemstallet i denne sæson.
Turneringer
Dame Par blev igen 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 har der været 2 par mindre og der
kunne mønstres 16 par mod sidste års 18 par.
Senior Par. Her var det særdeles glædeligt, at vi i sidste sæson havde en fremgang på 136% til 52
par. Det var heldigt for så var der jo lidt, at tage af da vi i år kun har haft 18 par som deltog. Sidste
år roste jeg klubberne for jeres indsats omkring seniorpar, i år må jeg desvære sige, at det er en
`ommer` med de aflyste kvalpuljer der var.
Mixed Par havde uændret deltager antal så måske tilbagegangen her er stoppet, det må vi håbe.
Åben Par havde deltagelse af 18 par i finalen, det samme antal som året før. Glædeligt at der var
deltagere fra flere klubber end året før og at 3 par udenfor BNnord kvalifiserede sig til DM

DM for Begyndere og Klubspillere blev i år afviklet i Sæby med en række på 4 borde i
begynderafdelingen, ent bord mindre end året før. Der blev i år for første gang i 5 år afviklet en
række i DM for klubspillere, den var på 4 borde. Godt gået Sæby.
I Klubhold var tilbage i den gamle gænge med 4 hold(alle fra Bknord) vi havde ellers de sidste 2 år
haft 8 hold, så en skuffelse med det lille deltager antal.
Serie 1 blev afviklet med 4 hold.
Kurser og undervisning m.m.
Der er afholdt klubspiller kurser i Hadsund(Jes Bank) med god tilslutning.
Der er ikke afholdt mini turneringsleder kurser i år.
Der har været afholdt kursus i såvel Bridgecentral og Bridgemate, begge kurser havde stor
tilslutning.
Distriktet har været med på midtvejsmødet i DBf og referatet kan ses på vores hjemmeside. Det var
i år et visionsmøde, lad os se hvad det udmynter sig i, der er endnu ikke kommet konkrete tiltag ud
af de mange gode ideer som distrikterne fremførte.
Hjemmeside
Vores levende hjemmeside redigeres af Karsten Jeppesen og den køre super, vi har igen øget
trafikken/antal besøgende på hjemmesiden. Andre distrikter ser med misundelse på vores site.
Karsten har, som i nok har erfaret, sat et nyt initiativ i gang omkring opstart af levende hjemmesider
,via WordPress, ude i distriktets klubber. Jeg kan kun sige imponerende Karsten og til klubberne
benyt jer af dette tilbud, det kræver en indsats af jer, men det er det hele værd.
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), men blot sige at overlæggeren nok ligger forskelligt i
HB og Nordjylland.
Æresnål
Efter indstilling fra Distriktets klubber har distriktet tildelt Mette Frost, distriktets æresnål med
tilhørende diplom for sit store arbejde – en rigtig ildsjæl uden hvilke bridgen var ilde stedt.

Bridgemæssige resultater
Dette punkt er jo en fornøjelse at komme til
Distriktsmestre:
Dame Par: Gitte Søgaard-Anna Lise Hyldie
Senior Par: Svend Pedersen-Jørgen Solsig Nielsen
Mixed Par: Melanie og Kristian Tylvad
Åben Par: Erik Christensen-Ginette Blansjaar
Serie 1: Vinder: Svend Pedersen, Michell Dyekjær, Bo Tholander og Karsten andersen
Nr 2. Per frederiksen, Anna Lise Hyldie, Ejla Størup og Elly Berthelsen
Begge rykker op i Kvalnord
Klubhold: Bknord v/ Morten Klug, Bjarne Hansen, Martin Hilmer Jensen og Morten Heby
Nr 6 til DM for klubber
1div. team Audita nr. 3: Poul Klemmensen og Andreas Marquard
2div. Bknord nr. 6: Michael Ankersen, Morten Klug, Flemming clausen, Lasse Krefeldt, Morten
Jepsen og Jes Bank
Nedrykning til 3. div.: Per Gaunø Jensen, Martin Hilmer Jensen og Morten Heby
Nedrykning til 3. div.: SvendBrassø, Bjarne Hansen, Michael Roa Nielsen og Stener Glarmann
Seniorhold: Jes Bank, Jens Thomsen, Albert Nielsen og Preben Thaasti nr 4. i finalen
DM åbenpar: 6. plads til Poul Klemmensen-Andreas Marquardsen
Danish Open i Vingsted: Nr 1. Poul Klemmensen, Andreas Marquard Nr. 2. Pharmaservice, H.C
og Freddi Brøndum
Vinoble open i Vingsted: Nr. 2 Jensthomsen,Henning Gerner Mikkelsen, Pewter Frigaard og Zhou
Lui
Begynder DM: Claus Christensen(års)-Lisa Vesterskov Christensen(sæby), Kresten
Jensen(Fjerritslev)-Erland Andersen(Fjerritslev) detager i DM i Vingsted
DM for klubspillere: Tove Stordahl(sæby)-Elin Brøcher(sæby) nr. 3 på landsplan
Oprykning fra mellemrækken til 3. div: Kristian og Melanie Tylvad, Albert Nielsen-Brian Nielsen
Oprykning fra kvalnord til mellemrækken af Rikke Jørgensen, Ole Maruos Pedersen, Hans Nielsen
og Arne Moesgaard

