DISTRIKTØSTSJÆLLAND
Referat fra klubledermøde den 6. april 2019
Deltagere: 14 personer fra 9 klubber og distriktsbestyrelse
DAGSORDEN
1. Velkomst ved PE
2. Nyt fra DBf ved BUM
3. Nyt fra distriktet ved PE
4. Interdistriktssamarbejdet
a. Turneringer ved RB
b. Uddannelse ved SP

5. Ny lovbog, der mangler lidt PE
6. Repræsentantskabsmøde, hvad skal Distrikt Østsjælland mene
7. Klubbernes time, herunder forventningerne til resten af sæson 2018-2019 samt 20192020
8. Afslutning

Punkt 1. Velkomst ved PE
PE bød velkommen og gennemgik dagsordenen.
Punkt 2. Nyt fra DBf ved BUM
DBf kommer ud med et lille overskud, hvilket er mindre end budgetteret. Resultatet dækker over
store udsving. Der har været faldende kontingent, samt ekstraordinært store udgifter til BC3, Andre
aktiviteter er gået den anden vej, hvorfor resultatet er tilfredsstillende.
Efter HBs opfattelse fungerer BC3 tilfredsstillende til almindelige turneringer.
Der er sat penge i et projekt, som skal give vækst i antallet af bridgespillere. Der forsøges etableret
et bridgehus i Odder. Indtil nu er det ikke lykkedes, men der arbejdes på det.
Personalet i sekretariatet har meget lidt bridgekendskab. Der søges en turneringsansvarlig og man
kan jo håbe at ansøgerne vil have bridgeerfaring.
Der er et forslag fra HB om ændring af betaling for mesterpoints. PE vil komme ind på det.
Fra salen var der langt fra enighed om, at BC3 fungerede godt. Responstiden er meget lang og med
adskillige fejl.

Punkt 3. Nyt fra distriktet ved PE
PE orienterede, at DBf havde ladet foretage en analyse af ønsket om fri tilmelding til alle DM
parfinaler.
Det afholdte BC3 kursus, som ikke er en del af uddannelsesudvalget i distriktet, men en selvstændig
aktivitet, blev gennemført med mindre held. Vi vil udbyde en række ”gratis” kurser således at
forstå, at vi vil anvende de kr. 5.000, som DBf stiller til rådighed for alle 11 distrikter, i en fælles
pulje for de 3 samarbejdende distrikter. Kurserne vil blive afholdt på forskellige steder i de 3
distrikter. Hvis kurserne bliver overtegnet, vil vi sørge for at flest mulige klubber for del i kurserne.
Åbent par og distrikt hold har været afholdt med et mindre antal deltagere. Mixed par afholdes d.
14. april. DM for begyndere afholdes i morgen i Roskilde, hvor Roskilde er ”overrepræsenterede”.
Der er 26 par med.
Vi vil fremlække forslag om forhøjelse af kontingent til distriktet på 6 kr. Det er mange år siden, der
sidst er sket en stigning. Det vil bringe kontingentet op på kr. 26. DBf og Kreds 2´s kontingent
forventes at være uændrede.
Punkt 4. Interdistriktssamarbejdet
Distrikt Østsjælland har ligesom andre distrikter haft faldende deltagelse i de turneringer, som ikke
mere giver kvalifikation til DM parfinalerne. Derfor er der i Interdistriktssamarbejdet blevet
diskuteret, hvad der skal gøres. Her er man blevet enige om, at det man ønskede er et bredde tiltag.
Hvis distrikterne afholder en fælles turnering fremfor en turnering hver for sig, kommer der
forhåbentlig flere deltagere. Fra Bridgefestivalen i Svendborg ved vi, at der kommer mange
deltagere til styrkeopdelte turneringer. Vi blev derfor enige om at teste ideen ved damepar i Køge.
Der kom 18 par, hvilket var 10 par flere end sidste år. Der blev udleveret et evalueringsskema til
deltagerne. Det gav følgende resultat:







Der var et overvældende flertal for, at distrikterne afviklede turneringer sammen.
60% fik kendskabet til turneringen fra klubben.
Kun 3 par fik det fra Dansk Bridge og der var 6 par, der fik det fra hjemmesider.
Der var overvældende flertal for styrkeopdelte rækker.
2/3 ønskede at spille 42 spil eller flere.
Det var fifty/fifty om man ønskede at spille serie eller barometer turnering.

Vi spurgte også om man havde kendskab til spillere, der ikke deltog og hvorfor. Der var 14 svar og
halvdelen sagde, at man var bange for at møde for stærke spillere. Den anden halvdel sagde, at
turneringsudbuddet var stort.
Der var efterfølgende en debat om, hvorvidt det det var formandens salgstale eller en prikkerunde til
den enkelte spiller, der var det mest effektive for at få spillerne ud og spille.
Generelt har kurserne i turneringsledelse været en succes og vi forsætter med disse kurser til næste
sæson. Vi vil lave vores egne kurser i BC3. Vi har i år lavet korte kurser i bridge konventioner, og
de har været en stor succes. Vi regner med til næste år at lave nogle gå hjem kurser i relevante
emner.

Vi har haft et møde med FOF. De vil gerne have Distrikt Østsjælland til undervise i bridge. Vi har
sagt ja under visse betingelser. Spillerne skal efter en sæson ud i klubberne. Vi vil give dem en liste
over klubber, der ligger tæt ved deres hjem. Vi vil tilbyde at hjælpe dem med kontakten til klubben,
så det kan blive en succes at komme i klubben.

Punkt 5. Ny lovbog, der mangler lidt PE
FLERE RESULTATER SKAL VÆRE PÅ BAGGRUND AF SPIL.
Melding u/f tur er radikalt ændrede §29
I stedet for makkers pas resten af meldeforløbet skal makker nu kun sige pas første gang.
Dette kun hvis meldingen ikke kan gentages eller lovliggøres efter § 23.
Ændrede udspilsbegrænsninger § 26 B
Bruges efter: meld u/f tur, utilstrækkelig og tilbage taget melding og igen hvis melding ikke kan
gentages eller gøres tilstrækkelig med samme betydning (ikke benævnelse) § 23.
Makkeraftaler § 20F1
Forskel på ”ved ikke” og ”kan ikke” huske.
Ved ”ikke huske” fjernes den glemsomme spiller og makkeren oplyser modstanderne om
betydningen af den alerterede melding.
PE anbefalede Jacob Duscheks nye bog om bridgereglerne som en god inspiration. Der er en
henvisning i Dansk Bridge.

Punkt 6. Repræsentantskabsmøde, hvad skal Distrikt Østsjælland mene
Den 27/4 er der repræsentantskabsmøde i DBf. Ved valget til hovedbestyrelsen er der et medlem,
der går af. Vi opstiller RB.
Fra Jylland er der et forslag om mere støtte til skolebridgen samt, at en del af arbejdet skal
overtages af distrikterne. Forslaget er løst beskrevet og der mangler tydelige beskrivelser af
konsekvenserne for distrikter, klubber og medlemmer. Der var enighed om at bede forslagsstillerne
om yderligere beskrivelser og beregninger og vi skal anbefale, at forslaget i sin endelige form skal
over distrikternes generalforsamlinger.
Der er et forslag om at ændre afregningen af mesterpoints. Forslaget er omkostningsneutralt for alle
undtagen klubber, der primært er holdklubber. Rødovre er imod forslaget. Der blev givet mandat til
at stemme ja til det, hvis det i det store hele var omkostningsneutralt.
Der er et forslag om at lave et landsdækkende organisationsmøde samtidig med midtvejsmødet. Der
var enighed om, at man hellere ville have 3 decentrale møder.
Der var kommet en mail fra DBfs direktør med spørgsmålet om, hvordan man var tilfreds med BC3.
Der var enighed om, at der var mange fejl, for mange beregninger og al for lang responstid. Al for
ofte kunne man ikke levere klubbens kerne ydelse: Resultatet af turneringen.
DBf bør undersøge, om der skulle andre koste til.
Punkt 7. Klubbernes time, herunder forventningerne til sæson 2018-19
Rødovre håber på samme medlemstal.
Jokeren 64 medlemmer. Har spillet turneringer til fordel for SOS Børnebyerne. De har sendt 10.000
kr. De har 25 års jubilæum den 8/2 2020. Vil gerne have vores aktivitetskalender sendt ud til
klubberne.

Roskilde Bridgeklub. Der kommer ny formand. Håber på 60 deltagere.
Ruder 10 Ishøj. Fødekæden til klubben er undervisning. Er meget glad for samarbejdet med de
andre klubber. Er glad for deres substitut system. Der er blevet solgt en licens til en anden klub.
Grønhøj håber på 32 medlemmer.
Solrød Bridgeklub. Forventer 52 medlemmer. Kursus i Nordisk Bridgestandard bog 2 var der ikke
tilslutning til. Der undervises før spilleaftenen.
Greve Strands Bridgeklub. Starter undervisning af 7 kursister. Håber på at fastholde medlemstallet.
Prins Henriks Memorial afholdes den 25/5 2019
Spar Dame. Formanden har ladet sig overtale til endnu en sæson. Mangler 6 medlemmer, men
forventer at hente dem via åbent hus og undervisning. Jule- og sæsonafslutningsfest betyder meget
for medlemmerne.

