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Formand Per Egelund:

2018 – 2019, ny sæson, nye muligheder
Her i begyndelsen af september, tager vi hul på den 80. sæson i DBf og
dermed bridgen i Danmarkshistorien.
Vi fra distriktsbestyrelsens side har gjort rigtig meget for, at netop
denne jubilæumssæson skal blive en sæson, hvor vi foruden at bevare
det bedste fra tidligere sæsoner også vil satse på at tilføre noget nyt og
spændende.
På bestyrelsens sommermøde, som vi afholdte ultimo juni, igangsatte
vi en række projekter, der for de flestes vedkommende vil blive udført i
samarbejde med distrikterne Vestsjælland, Storstrøm og Bornholm.
Som det første synlige resultat af samarbejdet har vi over sommeren
afholdt 7 Gå-hjem-møder, hvor vi har gennemgået procedurerne for
overgang fra BC2 til BC3. På hjemmesiden er der en henvisning til en
supporter fra distriktet.
Foruden de samarbejdende distrikter har Distrikt Nordsjælland deltaget
og 2 af de 7 Gå-hjem-møder har været afholdt i Hillerød.
Et af kodeordene for sæson 2018 – 2019 bør være ”samarbejde”, ikke
alene fordi der er opstået et godt samarbejde mellem distrikterne, men
især fordi der er opstået flere samarbejder på tværs mellem
distrikternes klubber, ikke bare i forbindelse med Bridgens dag, men
også i forbindelse med fælles annoncering og uddannelse af nye
medlemmer.

Som tidligere nævnt er det besluttet at igangsætte en række nye
projekter og det er tillige besluttet sammen med vore samarbejdende
distrikter, at disse projekter skal være veldefinerede,
veldokumenterede og at de skal igangsættes af motiverede og
kompetente medlemmer.
Vi har derfor skabt en organisation der består af en styregruppe med
bestyrelsesmedlemmer fra distrikterne Østsjælland, Vestsjælland og
Storstrøm og det bliver styregruppens opgave at beslutte, hvilke
projekter der skal igangsættes og tildeles ressourcer samt at følge op på
de projekter, der bliver igangsat.
Projekterne vil blive udført af en af de tre projektgrupper, der er blevet
nedsat, der ligeledes består af medlemmer, der ikke behøver at være
bestyrelsesmedlemmer, fra de deltagende distrikter.
Projektgrupperne er midlertidig blevet nedsat og som gruppernes
første opgave skal hver gruppe udarbejde et kommissorium, der skal
forelægges på et samlet Interdistriktsmøde.
De tre projektgrupper er opdelt i fagområder, der indtil nu er defineret
således:
Uddannelse, der omfatter både videreuddannelse af spillere og
uddannelse af klubbens frivillige.
Turneringer, der omfatter nye turneringsformer, både turneringer i
klubberne og på tværs af klubber og distrikter.
Sociale aktiviteter, der lægger op til nye og spændende projekter, der
kan tages i anvendelse sammen med bridgen.
Vi har store forventninger til, at mange vil deltage i projektgrupperne
og at vi som resultat af deres arbejde vil kunne få tilført nye og
spændende aktiviteter, til glæde for såvel eksisterende som kommende
medlemmer.

I næste nyhedsbrev, og løbende på Facebook, vil vi redegøre for
forløbet og især om igangsætningen af vore nye projektgrupper.

Søren Pirmo:
Der har siden sidste nyhedsbrev været afholdt følgende turneringer:

DM for begynder kvalifikation:
Række N/S
Nr. 1. Lone Kjær Knudsen og Bo Mikkelsen, Roskilde Bridge 1945 med
196. Nr. 2. Kirsten Bækgaard og Carsten Bækgaard, Roskilde Bridge
1945 med 180. Nr. 3. Bente Schultz og Bent Pico Sørensen, Østsjællands
Bridgeklub med 150.
Række Ø/V
Nr. 1. Bibeke Schneider, Solrød Bridgeklub og Birgit Due Madsen, Ruder
10 med 193. Nr. 2. Erik Iversen og Ebbe Henriksen, Roskilde Bridge 1945
med 182. Nr. 3. Lisbeth Hansen og Bjarne Hansen, Roskilde Bridge 1945
med 154.

Dame par
Nr. 1. Lisbeth Jepsen Nielsen og Berit Dundal, Ruder Es med 141. Nr2.
Aase Andersen og Lis Leifelt, Ruder 10 med 137. Nr. 3. Anne Pedersen
og Kirsten T. Gramkow, Østsjællands Bridgeklub med 135 og ligeledes
nr. 3. Helle Bringsøe og Jytte Egelund Larsen, Østsjællands Bridgeklub
med 135.

Lisbeth Jepsen Nielsen og Berit Dundal, Ruder Es
Mix par
Nr. 1. Tine Thisted Binder og Jakob Binder, Bridgelogen Roskilde med
114. Nr. 2. Ulla Zeeberg, Rødovre Bridgeklub og Ulrik Zeeberg, Oneeyed Jack med 107. Nr.3. Rikke Capion Justesen og Michael Justesen,
Rødovre Bridgeklub med 86.

Klubhold:
Nr. 1. Rødovre Bridgeklub 2 med 176,53 bestående af Lars Møller
Sørensen, Simon Houlberg, Richardt Lisbygd, Kren Jacobsen, Christina
Klemmensen og Ulla Zeeberg
Nr. 2. Rødovre Bridgeklub 1 med 153,64 bestående af Jakob Bjerrum,
Helge Hesselberg, Freddy Christiansen, Lars Holgaard, Henrik Boysen og
Jan Jørgensen
Nr. 3. Spar To med 128,20 bestående af Klaus Rykær, Yvonne Pedersen,
Lars Lund og Hans Mathiesen

Bo Ulrik Munck:
Resten af 2018 ser programmet således ud:
Turneringslederkursus 1

Lørdag 1/9 2018

Turneringslederkursus 2

Søndag 2/9 2018 2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

Turneringslederkursus 3

Søndag den 30/9
2371 3728 eller
2018
tur.sekr@gmail.com

DISTRIKTETS
HOLDTURNERING
Kamp 1 og 2
Kamp 3 og 4

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
Lørdag d. 6/10
2018
Lørdag d. 17/11
2018

DISTRIKTETS
PARTURNERINGER
Åpen par

Lørdag d. 10/11
2018

Omkring distriktets holdturnering skal vi gøre opmærksom på, at der er
fri tilmelding til serie 2. Det er her, at klubspillere kan få en hyggelig
oplevelse med holdspil uden for klubben.

Serie 2 i Distriktets holdturnering er jo stedet, hvor nye og måske lidt
mindre rutinerede klubspillere kan komme udenfor klubben og prøve
kræfter med spillere på samme niveau fra andre klubber. Hvis man
tilmelder sig her, vil man sandsynligvis opdage, at man ikke selv spiller
på niveau med de andre. I Serie 2 spiller vi, hvis der bliver hold nok, en
Monrad turnering, der bevirker, at man hele tiden spiller mod hold af
ca. samme styrke som en selv.
Programmet til holdturneringen kommer ud i slutningen af uge 34, lige
inden sæsonstart, så det vil være dejligt, hvis alle klubber i distriktet vil
sørge for, at der kommer mindst 1 hold fra hver klub.
Såfremt hele holdet ikke har deltaget før i distriktets holdturnering, så
giver distriktet 50% i rabat. Så holdet betaler kun 650 kr. for at deltage i
turneringen. I kan ikke få en hyggelig bridge billigere.

Per Egelund æresmedlem i DBf
Per Egelund er om nogen Mister Festival og har udviklet festivalen til
det niveau, den har i dag og lægger vægt på, at festivalen altid er en
velsmurt maskine, der hele tiden kan opfylde deltagernes ønsker til
mad, komfort etc.
Per har været en nøgleperson i bridge-DK i mange, mange år. Han har i
mange år været formand for Distrikt Østsjælland. Hvor han udfører et
stort stykke arbejde.
Til daglig ses han ofte i Østsjællands Bridgecenter sammen med Bo – to
evige følgesvende. Østsjællands Bridgecenter kaldes også byens bedste
spisested ikke mindst pga. Pers kulinariske evner. Per har stået i spidsen
for turneringslederuddannelsen.
Per har i to år også været formand for DBf´s hovedbestyrelse.
Nis Rasmussen sagde: ”Der er rigtig god grund til at takke dig Per for
din indsats både for bridgen i DK i almindelighed og for festivalen i

særdeleshed.”

