Distrikt Nordjyllands Bestyrelsesberetning for 2016/17 til GF, den 21.4.17
Så er der gået et 1 år igen, og I skal høre beretningen om, hvordan bestyrelsen synes, at året er gået
Det er gået fremad og vi er nået et godt stykke i den rigtige retning, hvor troværdighed, samarbejde, samspil,
struktur og ønsket om at gøre noget for bridgen i Nordjylland har været hovedtemaet for mig som formand,
og vi har været enige herom samt vi i bestyrelsen ikke refererer, hvad der er passeret på møderne til nogen
udenfor bestyrelsen, da målet må være, at vi bestyrelsen frit kan drøfte emner internt.
Nu er jeg ny i Distriktsbestyrelsen og beretningen bliver i år måske lidt anderledes - nok uden så mange tal
for deltagelse i turneringerne og måske for lidt resultater, da det primære lige nu er, hvad vil vi gerne med
bridgen i Nordjylland og hvordan gør vi det - for at nå der til. Så vi håber på, at en god og sober debat med
DBf og om aktivitetsniveauet i Distriktet specielt fremadrettet.
Vi blev enige om, at vi skulle forbedre vort udadvendte arbejde og der skulle være noget nyt. Det nye var, at
vi holdt semifinaler eet sted i Distriktet og gerne med 33-36 spil, så turneringen kunne holdes på en
eftermiddag, hvor formålet også var at få nye spillere til Distriktsturneringer. Finalerne til DM deltagelse skal
antal spil være på det, der tilsvarer antallet spil i DM finalen, og er 55-60 spil pr. dag. Afholde en handicap
”forturnering”, da sidste års DBf turnering måtte aflyses samt indfri Kursusønsker. Afholde skolebridge TU
sammen med de andre turneringer vi afholder, så eleverne kan prøve TU bridge med os.
De punkter havde vi med på klubmøderne, hvor der var rigtig god deltagelse, og vi havde super drøftelser
begge steder, og der var opbakning til, at vi sammen kan gøre noget for bridgen i Nordjylland. Der var
opbakning til vore forslag, og et nyt fra Brønderslev mødet fra Lars Mejlholm, Pandrup blev, at vi gerne måtte
forsøge, at få noget undervisning igang for dem der gerne vil lære, og det er lykkes, at få Michael Ankersen
og Kristian Tylvad til at stå for det projekt. Skolebridge blev også et tema, der var stor interesse for. Der var
ønske om et TU-lederkursus (Tonny Hessel) samt BC og BM undervisning (Martin Hilmer)
For at fremme interessen for deltagelse i semifinalerne blev der som noget nyt prøvet, at de spillere, som
spiller KVALNord eller højere kunne seedes direkte til finalen.

Hvordan gik det så:
Hold DM var der 4 hold tilmeldt, og her missede distriktet, at antallet af spil gerne skulle have været 20
spil og ikke 12 spil i runden. Der var 12 hold året før
Senior par blev der kun 10 par, og vor konklusion er, at vi selv med det tætte turneringsprogram der
er, så duer det ikke at lægge en finale i weekenden ved efterårsferien. Endvidere kan det, at man selv
kan tilmelde sig direkte kvalificering til senior DM have betydning, og det vil vi gerne drøfte, hvad vi
gør og det kan sagtens vente til eventuelt - så har vi hørt Nis indlæg
Skal Distriktet fremover ønske at betale de 3 pladser til DM for seniorer, som vi har p.t. Hvis vi ikke kan få en
større tilslutning?
Der blev afholdt semifinaler i mix-par semifinale i Hjallerup, og med superdeltagelse på 36 par og på en
lørdag og årsagen hertil var specielt stor opbakning fra Hjallerup området. Uheldigvis var der tilkendegivet og
en opfattelse blandt en del af parrene, at man kunne deltage i seedede rækker i semifinalerne, svarende til
handicapturneringen. Det fik vi heldigvis rettet op på og det blev en god turnering. Der var 20 par i finalen i
Hjørring.
Handicap-TU i Hjallerup, som skulle være være med til at skabe interesse for DBf handicap TU, blev en stor
succes med 36 par - tak igen for opbakningen - og igen på en lørdag.
Damepar deltog der 12 par i Ravnkilde, hvor der også blev afholdt en skoleturnering med 16 elever.
Åben par deltog kun 14 par, og ja det ska vi gerne have lavet om på til næste sæson. Her vil vi gerne
modtage input.

Kreds 4, hvor Bo er vor repræsentant og kasserer. Vi har haft et godt samarbejde, og jeg deltog som lytter
på sidste års møde. Der kom 2 turneringer i sæsonen til Nordjylland.
Serie 1 var der 4 hold tilmeldt mod 7 sidste år, og blev vundet af Jens Abildgaards Hold. Der var udfordringer
med antal kort til spillene i weekenden samt Distriktets PCér ikke fungerede.
DBf´s Begynder og Handicap TU blev afholdt i Brovst med 12 par i begynder, og det er noget en tilbagegang
i forhold til sidste år, dog kunne klubspillere ikke deltage i år. 18 par i handicap-TU viser vi er godt på vej.
Her har Distriktet ikke fået ros for invitationer og kunne med lidt bedre markedsføring nok ha´ fået et bedre
deltagerantal. Skolebridge turneringen blev ikke afholdt, da der var Camp i Øster Hurup med 80 deltagere,
og med stor hjælper opbakning fra det nordjyske.
IT:
Samme problem var ved DBF turneringen i Brovst her i april, at Distriktets PC´er bare ikke er optimal.
Bestyrelsen indstiller til, at der ikke anskaffes en ny PCér, da alle klubber nu har det nødvendige IT til at
kunne afvikle en turnering. Alternativt bruges den max. 8-10 dage på et år.
Undervisning med Michael Ankersen og Kristian Tylvad er distriktet rigtig glade for er kommet i gang, og I
har virkelig lagt resourcer i det. Distriktsbestyrelsen er ikke helt tilfreds med den markedsføringsopbakning vi
har ydet. Vi vil meget gérne drøfte fortsættelsen heraf i næste sæson.

Skolebridge har været en stor succes og der er virkelig blevet lagt mega meget frivilligt arbejde af
rigtig mange bridgespillere i distriktet. Specielt vil vi fremhæve, at der hjælpes gerne på tværs af
klubber, når der er et stort opstartsprojekt på en skole.
Der er sket noget rigtig mange steder, og det vil føre for vidt at nævnte alle, men det kan ses på
Distriktets hjemmeside.
Skolebridge kom i TV2 nord både fra Dronninglund og Skovsgaard, og sidstnævnte kom endda på
landsdækkende TV2, hvor Birte Kjeldsen tonede frem på skærmen og gjorde det supergodt.
Skolebridge kom på skoleskemaet i Skovsgaard fra august og til udgangen af 2017.
I oktober 2015 afholdt Distrikt Nordjylland og DBf en temadag om skolebridge i BKNords lokaler, hvor
der blev lovet, at der var undervisningsmateriale klar senest til sommerferien 2016.
Det var desværre ikke tilfældet, og det var træls for det frivillige arbejde. Distriktet har været i en tæt
dialog med Dansk Skolebridge og specielt DBf (som skulle levere materialet) herom i sæsonens løb. Vi
var vist ret vedholdende, og opnåede til sidst tilstrækkelig lydhørhed således, at der er et godt
fundament for det rette samspil mellem DBf og Dansk Skolebridge og de mange lokale frivillige.
Så tak til Nis og Charlotte fra DBf om det samarbejde, vi har haft herom. Vi er sikre på, at vi fremadrettet får den nødvendige opbakning og materiale til alle jer, der får noget igang på skolerne således, at
vi i klubberne kan blive mere selvhjulpne. Det er nødvendigt, hvis Birte og alle hjælperne ikke skal
løbe livet af sig. Distrikt Nordjylland er i front på dette område – grundet gejsten og viljen til at ville 
Hjemmesiden har der været et par nedbrud på, som har givet lidt udfordringer. Vær opmærksom på, at du
kan tilmelde dig emailservice på Distriktets hjemmeside, og være opdateret på alle nyheder.
Distriktets Æresnål er i år blevet uddelt til Kirsten Aundal, Aalborg BK, som har ydet en kæmpeindsats i
over 25 år.

Resultater
Hold DM vundet af BKNord igen i sæsonen og betyder vi igen har 2 hold med Nordjylland. På holdet
var: H. C. Graversen, Poul Clemmensen, Freddi Brøndum og Morten Klug.
For øvrige resultater henviser til Distriktets hjemmeside.

Det udenrigspolitiske og DBf:
Bestyrelsen finder punktet om andre former for medlemskaber blandt andet fra omegns Århusklubber

interessant at få belyst samt direkte valg af repræsentantskabet af klubberne.
Organisationsdag i november 2017 for alle klubber, som afholdes i samme weekend som
Midtvejsmødet, hvor vi i Distriktet er af den overbevisning, at ved inddragelse af Distrikterne i
udførelsen af projekter, så kan der opnåes den rette Synergi, og det har DBf aldrig rigtig afprøvet. Et
tankeeksperiment, at vi Distrikterne fik eksempelvis 2000-5000 kr. og skulle medvirke ved
implementering af projekter fra DBf – ud til det enkelte medlem - det kunne afprøve
nærhedsprincippet 
Eksempelvis den opfølgningsseance, dér var primo marts i år på bridgen dag - både timingen og
indholdet kunne efter bestyrelsens opfattelse være klart bedre.
Vi tror, at man ind i mellem skal tage hensyn til, hvilken egn man er kommet til og tage udgangspunkt i
det og gerne vil dialogen med deltagerne.
Bestyrelsesarbejdet:
Distriktsbestyrelsen er blevet enige om, at lave en form for årshjul, der skal dække de områder, som er årligt
tilbagevendende. Hvor der fremadrettet er ansvarlige i makkerpar og der er angives tidsfrister, hvornår
udførelse skal ske. Formålet er, at vi sikrer god kommunikation (skriftlig) med de involverede parter, og
samtidigt en effektiv måde, hvorpå vi kan supplere hinanden i bestyrelsen.
Vi er i gang med turneringsdelen, som er den største klump, og omhandler eksempelvis bilag om
Klubber der vil byde på turneringssfholdelse og turneringslederdelen, hvor vi er i dialog med Tonny Hessel
og Martin Hilmer herom.
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret OK udfra de omstændigheder, der har været i de foregående år.
Vi er enige om, at målet for os er, at skabe et godt samarbejde med klubber og gerne enkeltpersoner, som
vil bidrage til en nøje afstemt opgave –uden nødvendigvis at være i bestyrelsen. Hvilket vi jo også har gjort i
sæsonen.

Vi synes, at vi har afprøvet en del nyt, og overordnet er bestyrelsen indstillet på, at fortsætte det
arbejde, der er sat i gang og modtager gerne input til nyt, og hvordan kan vi gøre det bedre sammen
med jer, og specielt hvordan får vi 20 par i alle finalerne i Distriktet, som kvalifikation til DM. Disse
tiltag har også en stor betydning for det fremtidige økonomiske råderum, hvor også antal deltagere i et
kursus har stor betydning.
Klubmøderne afholder vi selvfølgelig igen, da de er givtige for samspillet mellem klubberne og
Distriktsbestyrelsen.
Vi ser også frem til en konstruktiv og sober debat herom nu, og anbefaler, at det som vedrører DBf
afventer til de har været et punkt på dagsordenen, og vi har hørt Deres input.
f/notatet
Kurt

