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Klubbernes åbne turneringer.
Indbydelser ses på klubbernes og distriktets hjemmeside.
Tilmelding sker til klubberne.

2016

2017

25. september

Brovst Bridgeklub

Guld

2. oktober

Pandrup Bridgeklub

Sølv

29. oktober

Bridgeklubben Nord

Sølv

30. oktober

Hirtshals Bridgeklub

Sølv

30. oktober

Hobro Bridgeklub

Sølv

6. november

Frederikshavn Bridgeklub

Guld

13. november

Aalborg Bridgeklub

Sølv

29. december

Pandrup Bridgeklub

Sølv

8. januar

Hjallerup Bridgeklub

Sølv

15. januar

Hobro BK (Senior Par)

Sølv

5. februar

Terndrup Bridgeklub

Sølv

12. februar

Fjerritslev Bridgeklub

Bronze

23. februar

Sæby Bridgeklub

Sølv

5. marts

Hadsund Bridgeklub

Sølv

12. marts

Aars BK (Dame Par)

Sølv

25. marts

Bridgeklub af 1973 Hjørring

Sølv

26. marts

Ravnkilde Bridgeklub

Sølv

17. april

Sæby Bridgeklub

Sølv

I denne sæson er der planlagt18 åbne klubturneringer, så der er 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. Se invitationer på klubbernes eller distriktets hjemmeside.
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Distriktsturneringer
Indbydelser ses på distriktets hjemmeside http://nordjylland.wp.bridge.dk. Indbydelser sendes

også til klubberne til ophængning i spillelokalet.
2016

2017

27. august
9. oktober
9. oktober
16. oktober
19/20. november
27. november
3. december
22. januar
28/29. januar
11. februar
18. marts
19. marts
2. april
2. april
2. april

Klubhold
Dame Par finale
Skolebridge
Semifinale Senior Par
Serie 1
Senior Par finale
Mix Par semifinale
Mix Par finale
Serie 1
Handicapturnering (indledende)
Åben Par semifinale
Åben Par finale
DM for begyndere
Finale Handicapturnering
Skolebridge

BK Nord
Ravnkilde
Ravnkilde
BK Nord
Terndrup
Hirtshals
Hjallerup
Hjørring
Sæby
Hjallerup
BK Nord
BK Nord
Brovst
Brovst
Brovst

Sølv
Sølv
Uden MP
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Sølv
Uden MP

Senior Par Der er, som en forsøgsordning, fri tilmelding til DM, blot den enkelte spiller er fyldt 60
år inden den 1. januar 2017. Der afvikles en lokal nordjysk turnering, hvor der spilles om
distriktsbetalte pladser ved DM.
Dame Par Der er fri tilmelding til finalen. Turnering om det officielle mesterskab samt DM-pladser.
Mixed Par Der er fri tilmelding til semifinale. Turnering om det officielle mesterskab samt DMpladser.
Åben Par Der er fri tilmelding til semifinale. Turnering om det officielle mesterskab samt DMpladser.
Serie 1 Er for hold som ønsker at kvalificere sig til DBf’s Holdpyramide. Vinderen rykker op i
Kvalifikationsrække Nord, mens nr. 2 spiller om oprykningskamp til samme række. 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.
DM for begyndere er for spillere, der er startet på bridge efter den 31. juli 2015. Der kræves
medlemskab af en DBf-klub (almindeligt eller K-medlemskab).
Nordjysk Handicapturnering Der er fri tilmelding til indledende runde. Læs mere om dette nye
tiltag på side 4.
Skolebridge er for elever der har deltaget i bridgeundervisning i folke-/privat-skole. Se side 4.
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Handicapturnering.
Distriktet vil gerne fremme deltagelse i turneringsbridgen, og vi har som én af mulighederne valgt
at prøve en ny turneringsform – nemlig en Handicapturnering, hvor der ved de endelige placeringer
tages udgangspunkt i de enkelte pars handicap.
DBf har de sidste to sæsoner forsøgt med en landsdækkende handicapturnering, som ikke havde
den store tilslutning i Nordjylland. Sidste år måtte den aflyses på grund af manglende tilslutning.
Derfor vil vi prøve en Nordjysk model, som afvikles d. 11. februar, hvor turneringen er placeret i
Hjallerup. Hjallerup har jo med nytårsturneringen bevist, at det kan lade sig gøre at få mange til at
spille den samme dag uanset styrke. I vil høre mere senere, og senest til nytårsturneringen i
Hjallerup.
Skolebridge.
Der tilbydes skolebridge turnering sammen med damepar finalen i Ravnkilde samt i Brovst, når der
afholdes begynder DM. Formålet er, at skoleeleverne kan prøve at deltage i en ”rigtig” turnering,
og at eleverne kommer ud og møder andre fra andre skoler. Håbet er, at de bliver ligeså
interesseret i turneringsbridge som vi andre.
Deltagelse i skolebridgeturneringerne kræver ikke medlemskab af DBf.
Ændret præmiestruktur:
Der har på midtvejsmøder været en god dialog om, at der uddeles vinpræmier til de 2 par – uden
præmierækken, som har forbedret deres handicap mest i den pågældende turnering.
Det vil blive praktiseret ved distriktets turneringer, der bliver færre flasker til topparene, mod at
spillere der forbedrer deres handicap mest også kommer hjem med flasker.
Formålet er at gøre det mere attraktivt for de mindre stærke par at deltage.
Distriktet håber at klubberne vil lave noget lignende ved deres åbne turneringer.
Kurser med åben tilmelding:

Turneringslederkursus i Brovst d. 1. og 2. oktober.
Hadsund BK holder kursus v/ Jes Bank d. 5. november kl. 10-16. Pris 250,- incl. Forplejning.
BK1973 Hjørring holder kursus v./ Jes Bank. Dato og emne offentliggøres på klubbens og
distriktets hjemmeside?
Til begge kurser udsendes indbydelse med omtale af indhold. Bringes også på distriktets
hjemmeside.
Appelkomiteen for 2016-17.
Martin Hilmer Jensen (formand), Jens Abildgaard Jensen, Michael Ankersen, Tonny Hessel, Leif
Rasmussen, Keld Jensen, (Kurt Als er observatør)
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