Bestyrelsens beretning 2013-2014
DBf distrikt Nordjylland
Årets gang i distriktet
Året startede med, at vi holdt regionsmøder i vores 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 distriktet skulle afholde. Efterfølgende udfærdigede
bestyrelsen en mini almanak, hvor det hele gik op i en højere enhed.
Sidste år havde vi i distriktet en større diskussion omkring bestyrelsens ønske om at forsøge at øge
deltagerantallet til distriktets turneringer ved at gøre det gratis at deltage i distriktsturneringer.
Forsøget er blevet støttet at DBf med 19.000 kr., og det takker vi for.
Hvordan gik det så med forsøget. Der har været en fremgang på ca. 70 %, deltagerantallet steg fra
228 til 386 deltagere, og så er deltagerne i de lokale klubpuljer endda ikke regnet med. Det største
lyspunkt er, at der er kommet flere deltagere fra klubber som normalt ikke har deltagere med i
distriktets turneringer. Der var en del klubber i distriktet, som var bange for, at et øget deltagerantal
til distriktets turneringer samtidig ville reducerer antallet af deltagere til deres åbne turneringer.
Denne frygt har vist sig ubegrundet, da der har været en fremgang fra 680 til 730 par(7,3 %) i
deltagerantallet i de 13 lokale turneringer som klubber har afholdt. Dette endda på trods af, at der
desværre var sammenfald mellem en kreds 4-weekend og en af de store turneringer.
Denne store fremgang har desværre resulteret i, at det budgetterede underskud er blevet større end
forventet.
Vi syntes i bestyrelsen dette tiltag har været en så stor succes, at vi gerne vil fortsætte med dette.
Omkring afviklingen af distriktets turneringer har det hele kørt ok. dog har det vist sig at åbenpar’s
semi- og finale er placeret alt for sent på sæsonen.
Vi vil gerne takke klubberne for altid at være klar til med kort varsel, at stille spillesteder og
mandskab til rådighed. Vi har aldrig problemer med, at finde klubber som vil arrangere
distriktsturneringer, men vil alligevel gerne opfordre til at flere af klubberne i distriktet prøver dette,
da det som regel lokker nogle nye deltagere fra den arrangerende klub til at prøve det der ´farlige
turneringsbridge´. Distriktet betaler husleje, kommer med turneringsleder, kort, pc, bridgemate(hvis
klubben ikke selv har mulighed for det) og selvfølgelig præmier. Så der er faktisk ingen grund til
ikke at søge distriktet om et af vores arrangementer.
En særlig stor ros går til Ravnkilde for deres gåpåmod omkring udbredelsen af bridge for unge i
såvel gymnasier som lokalskoler.

Medlemstal
Igen en lille stigning i medlemstallet denne sæson, som eneste distrikt i DBf.
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 er det glædeligt at der har været en
øget tilslutning og der kunne mønstres 20 par mod sidste års 16 par.
Senior Par her er det særdeles glædeligt, at vi i år har fremgang fra 16 par til 29 par.
Mixed Par her er det ligeledes dejligt med fremgang fra 33 par til 36 par.
Åben Par her er det ligeledes glædeligt at vi har fremgang fra 18 par til 29 par og der er flere par
udenfor BKNord der deltager. Desværre har vi i vores planlægning af spilledatoer for åbenpar ikke
taget hensyn til bl.a. konfirmationsweekender og det har ’kostet en del afbud. Det sker ikke igen.
DM for Begyndere og Klubspillere blev i år afviklet af Aalborg bridgeklub og med 2 rækker på 5
borde i begynderafdelingen, 6 borde mere end året før og en 6 bords række i klubspillere, 5 borde
sidste år, er det med næsten en fordobling af deltagerantallet svært, at få arme ned igen.
Klubhold var årets højdespringer med hensyn til øget deltagerantal. Fantastiske 16 hold fra
klubberne deltog mod 4 hold året før. Endnu mere glædeligt var det at BKNord fik kamp til stregen
og først efter opgørelse i indbyrdes kamp kunne erklæres som vindere. Vi håber at alle kommer
igen og vi garanterer at årets edb-problemer ikke opstår igen. Nu er vi trætte i armene
Serie 1 igen fremgang der er til at føle på en fordobling fra 4 til 8 hold. Først nu sænker vi armene
Kurser og undervisning m.m.
Der har været afholdt ét kursus for nybegyndere og ét kursus for rutinerede i såvel Bridgecentral
som Bridgemate. Begge kurser havde stor tilslutning.
Distriktet har afholdt bridgelærer kursus i samarbejde med DBf, som eneste sted i Danmark.
Breddeudvalget under DBf har velvilligt støttet kurset med ca. 12.500 kr. vi takker for det.
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 og Kjeld har, som i nok har erfaret, stadig gang i projektet, opstart af levende hjemmesider,
via WordPress. De er pt. i kontakt med klubber/distrikter på Sjælland, som ønsker at komme med i
ordningen. Nyeste tiltag er det online tilmelding og betalingsmodul, som nu tilbydes klubberne.

Modulet kan bruges til arrangementer og evt. til kontingent opkrævning. Dette online system vil
selvfølgelig blive anvendt til distriktets turneringer i den kommende sæson.
Jeg kan kun igen sige imponerende! Karsten og Keld og til klubberne benyt jer af dette tilbud, det
kræver en(lille) indsats af jer, men det er det hele værd.
Kreds 4
Jeg vil senere på generalforsamlingen komme ind på dette, i år, spændende punkt.
Danmarks Bridgeforbund
Der foregår mangt og meget i DBf. Det vil gå for vidt at komme ind på det hele her, der henvises i
stedet til punktet om DBF på dagsordenen.
Der er dog 3 punkter som jeg lige kort vil komme ind på.
1. Hovedbestyrelsen har besluttet at flytte bridgefestivalen fra Vingsted til Svendborg i mindst
3 år. Dette kan måske være en god ide, men at tage en sådan vidtrækkende beslutning uden
at vende det med de 11 distrikter som DBf består af viser, at der er et demokratisk
underskud i DBf.
2. Michael Ankersen og undertegnede har deltaget i vedtægtsudvalg under DBf som er
fremkommet med nogle vedtægtsændringer, som fremlægges på årets
repræsentantskabsmøde 15. juni. På distriktets hjemmeside er der offentliggjort årsrapport,
kritisk revisionsrapport, budget samt forslag til ændringer af vedtægter. Jeg kan kun
opfordre til, at læse dem og evt. retter henvendelse til bestyrelsen, hvis der er synspunkter,
som i ønsker at vi skal fremføre.
3. Stor ros til DBf for at have solgt kroen

Årets resultater i distriktet.
Jeg plejer at opremse en lang række fine resultater på dette tidspunkt, men i år vil jeg blot nævne at
vi har fået et par danmarksmestre i seniorpar, Tonny Hessel og Albert Nielsen, et stort tillykke med
det.

