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Formand Per Egelund:

GODT NYTÅR, GODE MULIGHEDER, GODT BRIDGE ÅR!!
Som altid når et år er ved at være gået, er det naturligt, at dels se
tilbage på hvad der var godt, og dels at bruge en del tanker på det der
ikke var godt nok, og derfor skal indgå i nytårsønskerne for det nye og
kommende år.
Når jeg ser tilbage på 2018, så mener jeg at kunne sige, at vi er kommet
i mål med rigtig mange af de opgaver, vi satte os for at løse.
Uddannelse af såvel spillere som klubbernes frivillige, er ikke mindst
grundet det udvidede samarbejde mellem de østdanske distrikter,
kommet rigtig godt i gang.
Vores turneringer har været afviklet planmæssigt, dog med en
deltagelse som vi godt kunne ønske os var noget større.
BC3 er blevet implementeret, og vi har i den forbindelse gennemført en
række gå-hjem-møder, der været godt besøgte.
Samarbejdet mellem distrikterne Storstrøm- Vestsjælland- og
Østsjælland er blevet om muligt mere strukturerede end før, og der er i
den forbindelse etableret 2 arbejdsgrupper, dels en gruppe der tager
sig af uddannelse, og dels en gruppe der tager sig af turneringer.
Begge grupper er kommet rigtig godt i gang, og de har begge leveret
nogle synlige resultater, hvoraf nogle sågar har vagt interesse i Distrikt
Nordsjælland, der har koblet sig på flere af dem.
Stort set lyder alt det ovenstående meget godt, men der er selvfølgelig
stadig en række ting som vi kan gøre bedre.

Hvis jeg forestillede mig, at jeg blev vækket en nat af den gode Bridge
Fe, der ville give mig 3 ønsker opfyldt, ville jeg, selv om jeg ikke var helt
vågen, straks kunne nævne disse:
 BC3 skal kunne anvendes af klubberne uden fejl, og med en
tilpas svarhastighed
 Vores distrikt skal have mange flere medlemmer
 Vores klubber skal kunne arbejde sammen som kolleger, og
ikke som konkurrenter.
Nu er det nok ikke i vores magt at tilpasse BC3, med det resultat at fejl
rettes mirakuløst, og at performance bliver tilstrækkelig, men vi har
alligevel besluttet at hjælpe en del af vejen, ikke ved teknisk indsats,
men ved at tilbyde vore klubber uddannelse i BC3, om ikke andet, så for
at undgå brugerfejl.
Samtidig skal vi huske, at dersom vi kan kritisere når der forekommer
fejl, så kan (og skal) vi også rapportere når vi opdager fejl, ellers vil BC3
aldrig blive bare nogenlunde fejlfri, og det selvfølgelig dersom DBf
leverer deres del.
Når der er tale om at få flere medlemmer, så har vi både reklameret,
informeret og annonceret, uden at dette har givet den kolossale tilgang
af medlemmer.
Hvis vi skal være ærlige, så kender vi nok alle en eller flere i vores
omgangskreds eller familie, som meget let kunne vækkes for bridgen,
og som bare ved lidt ”salgsarbejde” kunne blive et nyt medlem i
distriktet.
Forestil jer at dersom alle distriktets medlemmer prøvede at få bare en
i omgangskredsen til at spille bridge i en af distriktets klubber, så ville vi
fremover kun skulle løse det luksusproblem, det er at skaffe borde og
stole.
Og dette bringer mig til mit tredje ønske.

Hvis alle var indstillede på at en ny spiller i en naboklub, er lige så vigtig
som en ny spiller i egen klub, og hvis alle var indstillede på at
samarbejde om at indkøre og uddanne nye spillere, og måske endda
lave sammenslutninger, eller bare koordinere indsatsen omkring
turneringer, undervisning, og at alle slutter op omkring de aktiviteter
der udbydes af DBf.
Som opfølgning på mit tredje og sidste ønske, så kunne den gode
”Bridge Fe” fortælle mig, at der allerede var etableret en række
samarbejder mellem flere af distrikternes klubber, og dette med rigtig
gode resultater som følge, hvilket distriktet selvfølgelig allerede har
honoreret med økonomisk støtte til annoncer, hvilket var det mindste vi
kunne gøre

Søren Pirmo:
Der har siden sidste nyhedsbrev været afholdt følgende turneringer:
Distriktets holdturnering 1. til 4. runde. Stillingen i serie 1 er:
Nr. 1. Tine Thisted Binder 56,34, holdet består af: Tine Thisted Binder –
Thomas Binder, Finn Larsen – Allan Holbæk og Anne Katrine Thisted
Binder – Harry Tschernja
Nr. 2. Erik Iversen 49,05, holdet består af: Erik Iversen – Birthe Iversen,
Hanne Nielsen – Niels Krag Pedersen og Lene Kaae – Ove Gotfredsen
Stillingen i serie 2 er:
Nr. 1. Sys Nymand med 63,59, holdet består af: Sys Nymand - Vinni
Bjerre, Lis Winther Funch - Franziska Rothenborg og Vagn Petersen Inge Petersen
Nr. 3. Klaus Gundertofte med 57,96, holdet består af: Klaus
Gundertofte - Anette Gundertofte og Benny Egebjerg Kristensen Vibeke Sørensen

Åben par:
Nr. 1. Eigil Hansen og Jørgen Svenningsen, Greve Strands Bridgeklub
med 46.

Nr. 2. Thomas Svendsen, Rødovre Bridgeklub og Daniel Bang-Ortmann,
Ballerup Bridgeklub med 44.

Mr. 3. Sophie Bune, Rødovre Bridgeklub og Søren Caspersen Århus BK
med 30

Vindere af åben par: Eigil Hansen og Jørgen Svenningsen, Greve
Strands Bridgeklub

Endvidere er der afholdt 3 turneringslederkurser med 17 deltagere på
hver kursus. På turneringslederkursus 3 bestod 11 deltagere prøven og

fik certifikat. Vi har afholdt flere gå hjem møde om BC3 . Så godt som
alle klubber i distriktet var repræsenteret. Vi har for 1. gang afholdt et
kursus for turneringsspillere. Det var en stor succes med 38 deltagere.
Vi har afholdt et klubledermøde med deltagelse af 11 klubber.

Bo Ulrik Munck:
Resten af 2018 og starten af 2019 ser programmet således ud:
Turneringslederkursus 4

Søndag den 3/12
2017

Kursus i nye BC3 brugere

Lørdag d. 12/1 2019

Turneringslederkursus 1

Lørdag d. 2/2 2019

Turneringslederkursus 2

Søndag d. 3/2 2019

Distriktets holdturnering
Kamp 5

Lørdag d. 12/01
2019

Handicapparturnering

Søndag d. 20/1
2019

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

Lørdag d. 9/2 2019
og
Østdansk Mixhold

Søndag d. 10/2

Senior par

Lørdag d. 24/2 2019

I handicap turneringen i 2018 var der 34 par opdelt i 4 rækker. Vi håber
at der kommer flere i år, der er plads nok.

I Østdansk Mixhold var der 12 hold, og det ville være dejligt med endnu
flere.
Der var kun 6 par til senior, dette må kunne gøres bedre i år.

