Bridge i Nordjylland
Minialmanak

Sæson 2014-15
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Klubbernes åbne turneringer.
Indbydelser ses på klubbernes og distriktets hjemmeside.
Tilmelding sker til klubberne. Klik på klubnavnet for at komme direkte til klubbens hjemmeside og
dermed til flere oplysninger om den enkelte turnering.

2014

2015

21. september

Aars bridgeklub

Guld

27. september

Bridgeklub Nord

Guld

28. september

Pandrup Bridgeklub

Sølv

26. oktober

Hirtshals Bridgeklub

Sølv

26. oktober

Hobro Bridgeklub

Sølv

9. november

Aalborg Bridgeklub

Sølv

16. november

Frederikshavn Bridgeklub

Sølv

29. december

Pandrup Bridgeklub

Sølv

4. januar

Hjallerup Bridgeklub

Sølv

25. januar

Brovst Bridgeklub

Sølv

1. februar

Terndrup Bridgeklub

Sølv

8. februar

Fjerritslev Bridgeklub

Uden MP

19. februar

Sæby Bridgeklub

Sølv

22. februar

Hobro Bridgeklub (seniorer)

Sølv

1. marts

Hadsund Bridgeklub

Guld

8. marts

Aars bridgeklub (DamePar)

Sølv

28. marts

Bridgeklub af 1973 Hjørring

Sølv

29. marts

Ravnkilde Bridgeklub

Sølv

6. april

Sæby Bridgeklub

Guld

31. maj

Hirtshals Bridgeklub

Guld

I denne sæson er der anmeldt 20 åbne klubturneringer, så der skulle være rig mulighed for at
komme ud og møde andre bridgespillere. For en del af turneringerne er spillerne seedet i rækker
efter handicap, du kan derved være sikker på at møde andre bridgespillere på nogenlunde samme
niveau. Andre turneringer, typisk guldpointturneringer, spilles med kvalifikation og opdelt finale.
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Distriktsturneringer
Indbydelser ses på distriktets hjemmeside http://nordjylland.wp.bridge.dk. Indbydelser sendes

også til klubberne til ophængning i spillelokalet.
2014

2015

7. september
11. oktober
1. november
22/23. november
18. januar
31. januar
7. februar
28. februar
7/8. marts
15. marts
12. april
25. april
2. maj

Klubhold
Senior Par semifinale
Senior Par finale
Serie 1
Dame Par finale
Mix Par opsamlingspulje
Mix Par semifinale
Mix Par finale
Serie 1
Åben Par opsamlingspulje
DM for begyndere og klubspillere
Åben Par semifinale
Åben Par finale

Hjallerup
Hadsund/Hirtshals
Vodskov
Sæby
Hjørring
Vodskov
Ravnkilde/Sæby
BK Nord
Sæby
Vodskov
Aalborg BK
Hobro/Brovst
BK Nord

Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Bronze
Sølv
Sølv
Sølv
Bronze
Bronze
Sølv
Sølv

Senior Par Der er fri tilmelding til semifinalerne, blot den enkelte spiller er fyldt 60 år inden den 1.
januar 2015. Turnering om det officielle mesterskab samt DM-pladser.
Dame Par Der er fri tilmelding til semifinalen. Turnering om det officielle mesterskab samt DMpladser.
Mixed Par Kvalifikation kan ske enten via klubpuljer, samarbejdspuljer eller opsamlingspulje.
Turnering om det officielle mesterskab samt DM-pladser.
Åben Par Kvalifikation kan ske enten via klubpuljer, samarbejdspuljer eller opsamlingspulje.
Turnering om det officielle mesterskab samt DM-pladser.
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.
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
DM for begyndere er for spillere, der er startet på bridge efter den 31. juli 2013. Der kræves
medlemskab af en DBf-klub (almindeligt eller K-medlemskab).
DM for klubspillere er for spillere, som har det grønne etui dvs. klubmester, *klubmester og
**klubmester. Der kræves medlemskab af en DBf-klub (almindeligt eller K-medlemskab).
Skæringsdato er 1. marts. Dvs. har man grønt etui denne dag, kan man deltage, uanset om man
bliver distriktsmester senere i marts.
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Hvad kan distriktet gøre for dig og din klub?
Klubkonsulenter. Alle klubber kan vederlagsfrit trække på DBf’s
klubkonsulenter. Konsulentassistancen spænder lige fra telefon/mail
til besøg i klubben.
I Nordjylland har vi Jesper Kragh. Jesper bor i Aalborg og har spillet
bridge de sidste 15 år i henholdsvis Århus og Aalborg. Har deltaget i
klubbestyrelsesarbejde, og er uddannet turneringsleder og har senest
taget bridgelæreruddannelsen.
Jesper ser frem til at arbejde for et bedre og sjovere klubmiljø i
Nordjyske bridgeklubber. Jesper kan hjælpe med strukturelle-, it- og
sociale problemer i din klub. Kontakt Jesper på tlf. 23982967 eller Email: Jesper_Kragh67@hotmail.com

Øvrige klubkonsulenter som I også kan trække på:
Torben Kelså Herning, Steen Løvgreen Karrebæksminde, Niels Fensbo Bornholm
Læs mere om klubkonsulenterne på DBf’s hjemmeside
Turneringslederkurser. I samarbejde med klubberne arrangerer distriktet turneringslederkurser
som gør den enkelte kursist kvalificeret til at lede turneringerne i klubben. Kurserne etableres når
behov opstår og der kan samles et kursushold. Seneste kursus blev afholdt ultimo august 2014 i
Brovst.
Kurser i bridgeprogrammer. BridgeCentral- og BridgeMate-kurser arrangeres når der er
tilstrækkelig interesse.
Hjælp til opstart af kortsorteringsmaskine. Har din klub besluttet at investere i en
kortsorteringsmaskine kan du få hjælp i distriktet med råd om køb af maskine og hjælp til opstart.
Distriktet har personer som kan hjælpe med opstart af Dealer 4 og DupliMate.
Understøttende undervisning:
Den ny folkeskolereform giver bl.a. mulighed for at folkeskoleeleverne kan lære at spille bridge.
Distriktet vil gerne hjælpe med at formidle kontakten til skolerne og komme med ideer til hvordan et
samarbejde med den lokale skole etableres. DBf har også lavet en del materiale som kan være en
støtte.
Al henvendelse vedr. ovenstående kurser bedes rettet til Henning Langbak
Kurser med åben tilmelding:

Hadsund BK holder undervisning / kursus v/Jes Bank lørdag d. 1. november 2014.
BK1973 Hjørring holder undervisning/kursus v./Jacob Røn. lørdag d.8. november 2014
Til begge kurser udsendes indbydelse med omtale af indhold. Bringes også på distriktets
hjemmeside.
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