Distriktsnyt - november 2016
Distriktet offentliggør ikke bestyrelsesreferater, og når vi har nyheder, som vi gerne vil
offentliggøre sker det via nyhedsbrev.
Der er sket ændringer ved tilmelding og deltagelse i semifinaler og finaler. De spillere, der er
tilmeldt på hold i Kvalifikation Nord og højere samt 1. division damer seedes parret direkte til
finalen, begge spillere skal opfylde kriteriet. De par stiller ikke op i semifinalerne.
Distriktet har også ændret på principperne for antal spil i semifinalerne, og nyheden er, at vi gerne
vil have nye spillere med, og vort mål er, at det skal ligne deltagelse i klubbernes sølvturnering
således, at vi tilstræber, at der spilles mellem 33 og 39 spil, og det kan vi sagtens tilrettelægge, da vi
gerne må have 2 og om nødvendigt 3 rækker i en semifinale således, at der ikke bliver så mange
spil.
Det betyder også, at når man deltager i semifinalen, så er der ikke udgift til frokost for spillerne.
Vi er et distrikt, og for at gøre mest mulig for, at semifinalerne afholdes, spilles der i år et rimeligt
centralt sted i distriktet. Dette initiativ er for, at vi ønsker semifinalerne afholdt, og vi alle gerne vil
møde nye bridgespillere i Distriktsregi.
Præmietildelingen er også ændret således, at der højst er præmier til de 2-3 bedste par i hver række
og det nye er, at der nu tildeles præmier til de par, som har forbedret deres handicap mest, men er
udenfor præmierækken.
Vi ved allerede nu, at mix-par semifinalen 3.12.16 i Hjallerup (pris pr spiller 135 kr. incl. kaffe og
kage) bliver afholdt, da der er 23 tilmeldte par samt X par, der er seedet direkte til finalen. Vi er
glade for den opbakning, der allerede er vist 
Eksempel:
Er der 8 par seedet direkte til finalen, så vil de 12 bedste par fra semifinalen kvalificere sig til
finalen. Bliver det 2 rækker, som vil blive opdelt efter styrke, så vil de 6 bedste par fra hver række
gå videre til finalen.
Vi håber, at der er mange og gerne nye, som vil prøve at spille en turnering i Distriktsregi, når vi nu
prøver en ny måde, at afvikle semifinalerne på. Det er muligt, at sige nej tak til at deltage i finalen.
Vi synes, at du og makker også skal tage den oplevelse med. Præmietildelingen i finalerne er de
samme som i semifinalerne, og for god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der i finalen spilles
tæt på 57 spil, men så får man jo flere spil for pengene 
På Distriktets vegne
Kurt Als, formand

