Bridge Danmark er opdelt i 11 distrikter, der igen er opdelt i 4 kredse. DBf Distrikt
Nordjylland består af 26 klubber med en samlet medlemsskare på 2222 organiserede
bridgespillere. Det enkelte klubmedlem bestemmer selv, i hvor høj grad man ønsker
at deltage i de mange turneringstilbud, der findes på distriktsplan.

Distriktet beskæftiger sig bl.a. med følgende:
 Distriktet udskriver og arrangere gratis turneringsbridge for
såvel begyndere som rutinerede turneringspillere
 Distriktet arbejder løbende på at fremme turneringsbridge
 Distriktet afholder regenskabskursus
 Distriktet uddanner turneringsledere for klubberne.
 Distriktet holder kurser i Bridgemate og Bridgecentral
 Distriktet uddanner bridgelærer til distriktets klubber
 Distriktet afholder kurser i hjemmesider for distriktets klubber
 Distriktet formidler gratis konsulentbistand via DBf
 Distriktet formidler nyheder og resultater via vores hjemmeside
 Distriktet arbejder for klubbernes interesse i forhold til DBf
Alt dette for et kontingentet på 15 kr. pr. år.
Alle kurser er selvfølgelig åben for alle medlemmer i distriktet.
Der har igennem de seneste år bredt sig den opfattelse, at turneringsbridge ikke var
noget for almindelige breddespillere og det nok var `farligt` at deltage. Det skyldes
måske, at mange af distriktets rutinerede og stærke turneringsspillere har samlet sig i
en klub og dermed ikke er med til at skubbe på ude i de lokale klubber. Dette vil vi
rigtig gerne rette lidt op på, da der rundt om i distriktets klubber findes en masse gode
breddespillere, som vil have rigtig stor fornøjelse i at deltage i turneringsbridge.
Derfor er der iværksat følgende initiativ i sæson 2013-2014:

Normalt opkræves der et deltagergebyr, 100-250 kr, for at
deltage i distriktets turneringer, men i år er disse
deltagergebyrer fjernet således det er gratis, at deltage i
distriktets turneringer. Dog skal man betale for det man
eventuelt spiser og drikker. Dette forsøg, som er støttet
økomomisk af DBf, afholder vi for at fremme deltager antallet
blandt distriktets breddespillere til turneringsbridgen.
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Klubbernes åbne turneringer

2013:·

6. okt.
27. okt.
27. okt.
3. nov.
29. dec.

Pandrup
Hobro
Hirtshals
Aalborg BK
Pandrup

(Sølv)
(Sølv)
(Sølv)
(Sølv)
(Sølv)

2014:·

5. jan.
26. jan.
2. feb.
9. feb.
13. feb.
23. feb.
2. mar.
9. mar.
29. mar.
30. mar.
21. apr.

Hjallerup
Brovst
Terndrup
Fjerritslev
Sæby
Hobro(senior)
Hadsund
Aars (Dame)
Hjørring
Ravnkilde
Sæby

(Sølv)
(Sølv)
(Sølv)
(ej MP)
(sølv)
(sølv)
(Sølv)
(Sølv)
(Sølv)
(Sølv)
(Sølv)

Kurser
Kursus i hjemmeside
Kursus i udvidet bridgemate
Kursus i bridgelærer
Kursus Jess Bank i Hadsund
Kursus i turneringsleder(DBf)
Kursus i Bridge Central
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august/september
efterår 2013
marts 2014
efterår 2013

se mere på hjemmesiden
se mere på hjemmesiden
se mere på hjemmesiden
se mere på hjemmesiden
se mere på hjemmesiden
se mere på hjemmesiden

Senior Par
Der er fri tilmelding til semifinalerne, blot man opfylder alderskriterier.
Turnering om det officielle mesterskab samt DM-pladser.
Semifinaler d. 24. november 2013 i Hadsund og Hjørring.
Finale d. 9. februar i Hals.

Dame Par
Der er fri tilmelding til semifinalen.
Turnering om det officielle mesterskab samt DM-pladser.
Semifinaler d.16. november i Aars og d. 17. november i Hirtshals
Finale d. 5. april i Aars

Mixed Par
Kvalifikation kan ske enten via klubpuljer¹ eller opsamlingspuljen².
Turnering om det officielle mesterskab samt DM-pladser.
Opsamlingspulje d. 19. januar 2014 i BK Nord.
Semifinaler d. 23. marts i Hobro og Sæby.
Finale d. 13. april 2014 i Hjallerup

Åben Par
Kvalifikation kan ske enten via klubpuljer¹ eller opsamlingspuljen².
Turnering om det officielle mesterskab samt DM-pladser.
Opsamlingspulje 1. feb. 2014 i BK Nord
Semifinaler 27. april 2014 i Ravnkilde og Pandrup
Finale 4. maj i BK Nord

Serie 1
For hold som ønsker at kvalificere sig til DBF’s Holdpyramide. Vinderen rykker op i
Kvalifikationsrække Nord, mens nr. 2 spiller oprykningskamp til samme.
Fri tilmelding for alle spillere på tværs af klubberne.
Der planlægges, at spille over 2 weekender, d. 30. - 1. nov./dec. og d. 1. – 2. marts)
Spillested afhænger af hvilke hold der tilmelder sig.

Klubhold
For rene klubhold. Alle spillere skal være medlem af klubben pr. nærmest foregående
31/12. Én klub kan deltage med flere hold. 2 klubber kan stille med fælles hold.
Vinderen deltager ved DM. (fælles-hold kan ikke kvalificere sig)
Der tilstræbes både en eliterække og en bredderække.
Der spilles om deltagelse i DM for klubber samt de 3 bedste i multihold til IMP par i kreds4
Spille dato: sidste weekend i August 2014
DM for Begyndere og Klubspillere
Spilledato d. 6. april 2014 i Aalborg BK
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1: Klubpuljer
Klubpuljer afholdes af en enkelt klub for dennes medlemmer. 50 % af de deltagende par er
direkte kvalificeret til semifinalerne. Evt. deltagende par der ikke spiller med om
kvalifikation tæller med i det samlede antal par, hvoraf de 50 % beregnes.
Resultatet af klubpuljerne skal være tilgængelige på klubbens hjemmeside frem til
afholdelse af semifinalerne.

2: Opsamlingspuljer
Opsamlingspuljer afholdes i distriktsregi i en centralt placeret klubs spillelokaler for spillere
fra klubber der ikke afholder klubpuljer samt for de spillere der ikke kvalificerede sig fra
disse. Antallet af kvalificerede varierer under hensyntagen til antallet af ledige pladser i
semifinalerne – dog aldrig mere end 2/3.
Såfremt der er flere ledige pladser i semifinalerne end der er tilmeldte til opsamlingspuljen
betragtes alle tilmeldte som kvalificerede. Såfremt der er tilmeldt mindre end 8 par til en
opsamlingspulje spilles denne ikke. Parrene overføres til semifinalerne idet den
turneringsansvarlige kan vælge at se bort fra par der allerede har spillet klubpuljer for at
opnå et passende antal par i semifinalerne – evt. via lodtrækning.
Par med én spiller der ikke er medlem af en klub i distriktets område henvises til
opsamlingspulje. Undtagen hvis det er et rent divisionspar som vil blive seedet.

Seedning af par til åben par
Rene divisionspar seedes direkte til finalen i åben par
Det komplette turneringsrellement kan ses på distriktets hjemmeside:

www.nordjylland.wp.bridge.dk
Tilmeldinger til distriktets holdturneringer
Tilmeldinger til distriktets parturneringer

4

jjknielsen@stofanet.dk
aa@seminarieskolen.dk

