Distrikt Nordjyllands Bestyrelsesberetning for 2017/18 til GF, den 13.4.18
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 endnu et godt stykke i den rigtige retning, hvor samarbejde,
samspil, struktur og ønsket om at gøre noget for bridgen i Nordjylland er stadig hovedtemaet
for Bestyrelsen. Beretningen er kort, da vi gerne vil anvende tiden til drøftelse af de
fremadrettede muligheder
Så vi håber på, at få en god og sober debat med DBf´s repræsentanter Nell og Nis om
aktivitetsniveau i Distriktet og DBf fremadrettet – en slags forventningsafstemning.
Vi blev på konstruktive klubmøder i juni enige om, at vi skulle arbejde videre med vort
udadvendte arbejde og der skulle være noget nyt. Skolebridge blev et fortsat tema. Der var
ønske om et TU-lederkursus (Tonny Hessel) samt BC og BM undervisning (Martin Hilmer) –
Det afventer da DBf – ikke leverede som forventet.
Men der laves kurser inden sæsonstart, det er aftalt.
Hvordan gik det så:
Der blev ikke afholdt semifinaler i år.
Hold DM her var der tre hold, hvor det pludselig endte uden kamp og det vil vi gerne have
lavet om på
Senior par blev der 20 (10) par, og vor konklusion er, at finder vi det rette tidspunkt så duer
det
Mix-par 22 par (20) i Sæby – som gik planmæssigt, og med 63 spil på dagen.
Damepar deltog der 10 par i Hirtshals (12). Det
Åben par deltog kun 18 par (14)hvor der kom afbud til sidst fra tilmeldte par, Her var der
udfordringer med noget af teknikken og 1 sæt af kortene i Brovst.
Kreds 4, hvor Bo er vor repræsentant og kasserer. Vi har haft et godt samarbejde, hvor Birte
og jeg deltog som lytter på sidste års møde. Der kom igen 2 turneringsdage i sæsonen til
Nordjylland.
Serie 1 var der 6 hold mod 4 hold tilmeldt sidste år, og blev vundet af Jens Abildgaards Hold.
Der var udfordringer med antal kort til spillene i weekenden samt Distriktets PCér ikke
fungerede.
Handicap-TU i Hjallerup, som skulle være med til at skabe interesse for DBf handicap TU, blev
en stor succes med 24 par – 36 par sidste år. Her vil vi fremover lade alle par tilmelde sig og
ikke stoppe tilmeldingen ved det ideelle antal par for turneringen. Da vi løser det ved, at alle

par måske ikke kommer til at spille mod hinanden, men have formålet for øje, at få nye
deltagere, der prøver at deltage i distriktets turneringer. Den prøver vi igen og på en lørdag.
BegynderTU blev afholdt i Hjørring med 21 (12) par i begynder, og det er en kraftig fremgang
i forhold til sidste år.
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.
Birte har du noget at tilføje ?????
Undervisning på BBO var der ikke resourcer til hos DBf og derfor heller ikke muligt for Michael
Ankersen og Kristian Tylvad, men vi har IKKE opgivet at vække DBf, da vi ser det som en god mulighed
for tilbyde træning til spillere der gerne vil lære noget nyt i Distriktet.

Vi er dog nået så langt, at det er kommet på Breddeudvalgets liste – men dog ikke prioriteret
endnu
Hjemmesiden har et par gange givet lidt udfordringer. Tjek altid om dit navn fremgår på
tilmeldingslisten, når du mener, at du har tilmeldt et par/hold
Vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig emailservice på Distriktets hjemmeside, og være
opdateret på alle nyheder.

Distriktets Æresnål blev efter sidste års GF overrakt Per Frost, Aalborg BK, som har ydet
en kæmpeindsats i klubben i rigtig mange år.
Birte Kjeldsen fik overrakt DBf sølvnål i Svendborg for sin store indsats for Skolebridge
Resultater - Aron og Daniel fik en bronzemedalje i Åbent WM i U16 og er udtaget til U16
landsholdet til WM i Kina nu til sommer
For øvrige resultater henvises til Distriktets hjemmeside.
Det udenrigspolitiske og DBf:
TAGES UNDER EVENTUELT
Bestyrelsen finder punktet om andre former for medlemskaber oprindelig omegns
Århusklubber nu fremsat af Frederikssund BK, hvor der ikke er separat afregning for
bronzepoint
Der er kommet et forslag om, at MP ordningen afskaffes, hvorefter der er et samlet
kontingent.
Grundlæggende koster det vel ikke meget at drive MP ordningen for DBf nu, men giver
anledning til at give klubspillere et rygklap for en ny titel på klubaftenen.
Den økonomiske del er også, at de klubber, der har flere spilledage betaler ”lidt ekstra herfor
via bronzepoint”, og det er vel reelt nok.

Vi vil gerne høre jeres mening, men umiddelbart er det Bestyrelsens opfattelse, at stemme nej
til det fremsatte forslag, hvilket er i tråd med det vi blev anmodet om sidste år.
Organisationsdag i november 2017 blev aflyst grundet manglende tilmelding Ravnkilde og
Brovst var tilmeldt fra Nordjylland, men nok primært fordi Birte og jeg skulle derover
alligevel.
Et tankeeksperiment fra sidste år, 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  Det var tænkt ved udbredelsen af BC – og det jo stadig nåes af
DBf.
Nu er der fri tilmelding til Seniorpar og Damepar – nu stopper det da der – for en tid.
En sjov diskussion om, hvem der har mest ret til at bestemme det TUK eller det
organisatoriske niveau.
HUSK også, at der er bridgens dag i den 26. august Vi opfordrer jer til være aktive på den dag
Bestyrelsesarbejdet:
Vi har indgået en sponsoraftale med Dronninglund Sparekasse, som vil sponsere præmier for
min. 3.000 kr. samt et kontantbeløb på 3.000. Vi har ikke gebyrer, hvorfor bestyrelsen
besluttede, at købe garantbeviser udfra, at vi mener ikke, at der er en latent risiko for at
sparekassen går konkurs. Vi er glade for, at Jørgen via sin kontakt har gjort sponsoratet
muligt, og derfor kan deres logo også ses på hjemmesiden
Distriktsbestyrelsen har nu fået lavet 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 samtidig en effektiv måde, hvorpå vi kan supplere hinanden i
bestyrelsen.
Vi har nu strukturen på plads til den kommende sæson for turneringsdelen, som er den
største klump, og omhandler eksempelvis bilag om Klubber der vil byde på
turneringssfholdelse og turneringslederdelen, hvor vi har haft dialog med Tonny Hessel og
Martin Hilmer
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt i 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. Dette vil vi fremadrettet gerne dyrke, hvis
vi sammen finder gode enkeltprojekter eller nøje afstemte dele i en helhed, som nogen gerne
vil bidrage til.
Vi synes, at vi har afprøvet en del nyt med turneringer, og overordnet er det bestyrelsens
indstilling, 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.
Semifinaler overvejer vi, at vi ikke reserverer plads til i TU-kalenderen, da Martin Hilmer
fremførte, at jo flere turneringer der kan lægges i den ”gode” del af sæsonen jo flere deltagere
vil der blive, og der var bred enighed herom på mødet. Det bliver et tema igen på klubmødet i
maj/juni. Hold-dm er der nu 6 hold som skal dyste om pladsen i næste weekend – sidste år
kun 3 hold, hvor det endte med, at der ikke blev spillet.
Handicapsideturneringerne må vi erkende, at der ikke har været nok tilslutning til – måske
skal den ekstra turneringsmulighed stoppes. Det tager vi på klubmødet.
Klubmøderne afholder vi selvfølgelig igen, da de er givtige for samspillet mellem klubberne og
Distriktsbestyrelsen. Med de positive erfaringer fra vort klubmøde i februar vil vi afholde et
fællesmøde Distriktet, hvor vi drøfter den kommende sæson i maj/juni. Det kan blive svært at
finde en hverdagsaften, men vi vil gøre forsøget – alternativt en fredag eller ?.
Endvidere vil vi gerne styrke samarbejdet mellem klubberne/Distriktet og DBf ved at afholde
en heldags temadag i januar /februar 2019, som vi aktivt kan anvende til den kommende
sæson 2019/20.
Vi ser også frem til en konstruktiv og sober debat herom og gerne under evt. da det jo
principelt drejer sig om beretningen kan godkendes, 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

