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BARE FORDI VI HAR NOGET GODT,
SÅ KAN DET MÅSKE ALLIGEVEL
GODT BLIVE BEDRE.
Det er hverdagsaften, klokken nærmer sig 19.00 og aftenens faste
spillere er ved at have indfundet sig måske med en enkelt substitut
eller to.
Alle er spændte, ikke på hvorledes aftenen forløber, men udelukkende
på hvor mange point, det lykkes at skrabe sammen og hvilken placering
det bliver muligt at opnå.
Grunden til, at der ikke er spænding om forløbet, er at aftenen afvikles
på samme måde som sidste gang, som sidste måned, som sidste sæson
og som rækken af forrige sæsoner, altså 15-16 spil, en kaffepause og så
yderligere 14-15 spil og så hjem igen.
Som et afbrud på det kendte forløb kan man melde sig og deltage i en
”sølv- eller guld-turnering”, der så til gengæld er skåret over

nogenlunde samme læst, blot med betydelig flere spil i turneringen og
hvor kaffepausen er skiftet ud med en spisepause.
Alt dette her er egentlig rigtig udmærket, dersom man udelukkende
tænker på at spille Bridge, men ikke nødvendigvis noget der befordrer
det sociale element, som vi jo alle taler om og påskønner.
Måske var det på tide at nytænke konceptet ved at krydre vores
spilleaftener med lidt nye tiltag og måske tiltag, der ikke nødvendigvis
er bridgerelaterede.
Det ville være rart, hvis der var nogle iblandt os, der havde ideer eller
forslag til, hvordan vi kunne ”krydre” en almindelig klubaften, også
selvom det ikke er helt bridgerelateret.
Vi hører meget gerne om ideer, både helt nye og skøre, såsom allerede
praktiserede og succesfulde i jeres egne klub.
Det vi har oplevet, når vi taler om sølv- og guld-turneringer, er at det
primært er de meget stærke spillere der møder op og ikke så meget
dem vi kalder klubspillere, dem der er flest af i vores klubber.
Der er mange gange flere spillere på en klubaften, hvor man spiller i 3
eller 4 rækker, end der er til en gennemsnitlig sølvturnering og dette
selvfølgelig fordi klubspillerne føler de kan opnå større succes hjemme i
c-rækken, end de kan til en distriktsarrangeret sølvturnering.
Vi har prøvet at spørge en række klubspillere om, hvad der skal til for at
få dem til at deltage i sølv- og guld-turneringerne og de 2 mest
forekomne svar er:
 Vi vil kun deltage, hvis der bliver opdelte rækker efter handikap.
Det er ikke sjovt at spille mod de spillere, der kan ”se gennem
kortene”.
 Det er for meget at spille 50 – 60 spil og med frokost bliver det
også dyrt.

Vi har prøvet at spille en handikapopdelt sølvturnering, hvor vi kun
spillede 32 spil, altså samme antal spil som i en normal holdkamp og
hvor vi grundet det mindre antal spil udelod frokosten og kun tildelte et
reduceret antal sølvpoint.
Vi kunne notere, at der kom spillere nok til at opdele i 4 rækker og hvor
vi kunne uddele sølvpoint og vinpræmier til vinderne i alle rækkerne.
Fra planlægningens synspunkt var der tale om ikke mindre end en
succes, hvilket blev bekræftet af de spillere, vi nåede at spørge om
deres oplevelser.
Vi skal selvfølgelig gentage en sådan succes og den mest oplagte måde
at gøre dette på, er at planlægge en række sådanne turneringer i den
kommende sæson.
Det har vi ikke alene gjort i vores eget distrikt, men tillige gjort for de
turneringer vi afvikler sammenmed distrikterne Vestsjælland og
Storstrøm.
Det er vores forventning, at rigtig mange klubspillere vil deltage i den
kommende sæsons turneringer og vi mener, at vi med det her nævnte
koncept kan tilfredsstille både de af vores spillere, som vi kan kalde
eliten såvel som de spillere, der kun har spillet i nogle få år.
Vi vil fra distriktets side fortsat arbejde på at udvikle nye koncepter,
specielt koncepter, der fremmer det sociale element, uden at vores
Bridge forringes.
Hvis der blandt jer medlemmer er nogle, der sidder med gode ideer, så
kom frem med dem, måske kan vi sammen realisere disse.

Det er vigtigt for alle klubber at få nye medlemmer. En af måderne
mand kan få nye medlemmer på, er, når der er torvedage eller store
arrangementer i byen kan bridgeklubben, enten alene eller sammen
med andrebridgeklubber være aktive og have deres ege stand. Vi har

for at gøre det nemmere for klubberne udarbejdet en vejledning samt
anskaffet et telt samt to bannere med generelle reklamer for bridge.
Vejledningen er forsiden af distriktets hjemmeside. Her står der hvor
dan man kan låne telt og bannere.

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

Østdansk mesterskab for damer
Række A
Nr. 1. Annette Prehn og Thea Lauridsen, Ruder Es med 145. Nr. 2. Helle
Thrane, Reinholdt Bridge og Vera Petersen, Ruder Es 1945 med 138. Nr.
3. Mette Bertelsen og Tanja Christensen, Blakset Bridgeklub med 136.
Række B
Nr. 1. Lisbet Jepsen Nielsen og Berit Dundahl, Ruder Es med 214,5. Nr.
2. Kirsten Munch og Jytte Egelund Larsen, Østsjælland Bridgecenter
med 189,8. Nr. 3. Kirsten Hanskov og Bente Schultz, Østsjælland
Bridgecenter med 183,8.
I Jubilæumsnumret af bridgebladet er der en artikel om turneringen.

Stemningsbillede til damepar

Mix par
Nr. 1. Vera Petersen, Ruder Es og Morten Støvring, Blakset Bridgeklub
med 114. Nr. 2. Karin Bech, Fakse Bridgeklub og Tommy Schmidt
Elholm, Lejre Bridgeklub med 107. Nr.3. Tine Thisted Binder,
Bridgelogen Roskilde og Peter Jacobsen, Rødovre Bridgeklub med 86.

Klubhold indledende:
Nr. 1. Rødovre Bridgeklub 1 med 131,41 bestående af Søren Larsen,
Thomas Svendsen, Torsten Bernes, Peter Basse, Jens Houlberg og
Susanne Houlberg.
Nr. 2. Rødovre Bridgeklub 2 med 125,86 bestående af Birgitte Holm,
Morten Skovsted Eriksen, Jan Jørgensen og Henrik Boysen.
Nr. 3. Bridgelogen 1 med 101,70 bestående af Tine Thisted Binder,
Anne Katrine Thisted Binder, Kasper Thisted Binder, Jacob Binder, Jari
Hansen og Nikolaj Møller-Hansen.

Bo Ulrik Munck:
Resten af 2019 ser programmet således ud:
Undervisning

Dato

Kursus i BC 3

Søndag d. 11/8
2019

Kursus i BC 3

Søndag d. 1/9
2019

Tilmelding
2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

Turneringslederkursus 1

Lørdag d. 14/9
2019

Turneringslederkursus 2

Søndag d. 15/9
2019

Turneringslederkursus 3

Søndag d. 13/10 2371 3728 eller
2019
tur.sekr@gmail.com

Kursus turneringsspillere

Søndag d. 20/10 2371 3728 eller
2019
tur.sekr@gmail.com

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

DISTRIKTETS
HOLDTURNERING
Kamp 1 og 2

Lørdag d. 5/10
2019

Kamp 3 og 4

Lørdag d. 16/11
2019

Kamp 5

Lørdag d. 7/12
2019

2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com

PAR TURNERINGER
Østdansk Damepar

Lørdag d. 12/10 2371 3728 eller
2019
tur.sekr@gmail.com

Østdansk Senior par

Lørdag d. 26/10 2371 3728 eller
2019
tur.sekr@gmail.com

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.

