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Formand Per Egelund:
Et Nyt År i bridgens tegn
Når vi tager hul på et nyt år, så er det almindeligt at se tilbage på det
forgangne og samtidig reflektere over, hvad vi kunne have gjort bedre
og måske især, hvad vi skal være meget opmærksomme på i det
kommende år.
Selvom mange af os har en del områder, der kunne trænge til
forbedring, så er det ikke det, jeg vil komme ind på her, men jeg vil
fokusere på bridgen i vores distrikt, specielt hvad der kunne have været
gjort bedre og hvad vi skal love os selv at gøre bedre i 2020.
Set i bakspejlet, så var 2019 hverken et succes-år eller et fiasko-år men
et år, hvor mange ting skulle have været bedre, men også et år med
flere positive resultater.
Hvis jeg på denne baggrund skulle beskrive nytårsønsker for 2020, så
ville de med sikkerhed være mange og ville også med sikkerhed være
særlig fokus på følgende:
Vores distriktsturneringer skal revalueres således, at den negative
kurve for deltagere vendes og således, at der vil blive større
tilstrømning.
Vi må erkende, at der er stor konkurrence på området og at der hver
eneste week-end er mulighed for at vælge frit mellem sølv- og
guldturneringer.
Det er min opfattelse, at antallet af spillere er cirka det samme som
tidligere, men at de nu er spredt over et meget større antal turneringer.

Når vi nu befinder os på et så konkurrencepræget marked, så er det
vigtigt at gøre det produkt, vi tilbyder bedre og mere attraktivt en
konkurrenternes, hvilket kræver at vi re-tænker vores turneringsform.
Vi er faktisk allerede i gang med denne proces og i den forbindelse gør
vi brug af vores gode samarbejde med vores nabodistrikter, det vi
kalder Interdistrikt- samarbejdet.
Medlemstallet i vores distrikt er desværre dalende og det er kun en
ringe trøst, at det samme gælder hele DBf.
Vi ser desværre, at nogle af distriktets klubber har måttet lukke, uden
at alle de lukkede klubbers medlemmer søger over til andre DBf
klubber.
Også her er vi i et konkurrencebetonet område, hvor vores uden tvivl
største konkurrenter er Ældresagen og Golfklubberne.
Det er vigtigt, at vi gør vores klubber attraktive for medlemmerne og
det er vigtigt, at vi prøver at analysere, hvad der skal til at få dem til at
være attraktive samt hvordan vi kan opnå dette.
Tilgang af nye medlemmer er vigtigt for at bevare medlemstallet og
selvom vores ældre medlemmer bliver ældre end nogensinde før, så er
dette ikke tilstrækkeligt for at bevare medlemstallet.
Vi kan se af foretagne analyser, at gennemsnitsalderen for vores
medlemmer stiger år for år, hvilket er et levende bevis for, at der ikke
kommer tilstrækkelig mange unge og midaldrende ind i vores klubber
(her tænker jeg 50+).
Hvis vi vil bevare vores herlige sport, så er det tvingende nødvendigt at
”sælge” os selv bedre end nogensinde før og hvis vi skal sælge os selv,
så er det vigtigt at beskrive det, vi vil sælge.

Vi skal i 2020 være langt mere udfarende end nogensinde før. Vi skal
skrive alle de artikler, vi kan komme af sted med. Vi skal optræde ved
arrangementer på torve og markeder og i det hele taget være så langt
fremme i skoene, at hele vores omverden siger ”nu igen?”
Vi vil fra distriktsbestyrelses side arbejde for at lave forslag til
markedsføring og vi vil meget gerne høre om ideer eller succeser fra
alle jer klubber. Jeg vil lige igen gøre opmærksom på vores
”Torvepakke”, som kan lånes af alle klubber (se vores hjemmeside)

Der er nok at tage fat på, så vi har virkelig brug for at GODT NYTÅR
2020.

Søren Pirmo:
Der har siden sidste nyhedsbrev været afholdt følgende turneringer:
Distriktets holdturnering er afsluttet.
Stillingen i serie 1 blev:
Nr. 1. Steen Højlund 60,44, holdet består af: Steen Højlund – Frank
Kamp Nielsen, Poul Have Nielsen – Lars Skovenboe
Nr. 2. Vera Bukhave 60,34, holdet består af: Vera Bukhave – Tage
Christensen, Karen Toftgaard Hansen – Inge-Merete Iversen
Stillingen i serie 2 blev:
Nr. 1. Klaus Gundertofte med 105,46, holdet består af: Klaus
Gundertofte - Anette Gundertofte og Benny Egebjerg Kristensen Vibeke Sørensen
Nr. 2. Bent Quist med 57,96, holdet består af: Bent Quist - Hansigne
Hansen og Eigil Wøhliche - Erik Johannsen

Vinderne af serie 2 Anette Gundertofte - Klaus Gundertofte og Vibeke
Sørensen - Benny Egebjerg Kristensen

Endvidere er der afholdt 3 turneringslederkurser med 16 deltagere på
hver kursus, undtagen kursus 3 hvor der var 15 deltagere. 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 afholdt to kurser for
turneringsspillere. Det var en stor succes med 125 deltagere. Vi har
afholdt et klubledermøde med deltagelse af 11 klubber.

Bo Ulrik Munck:
I 2020 ser programmet således ud:
2371 3728 eller
tur.sekr@gmail.com
Turneringslederkursus 1

Lørdag d. 1/2 2020

Turneringslederkursus 2

Søndag d. 2/2 2020

Turneringslederkursus 3

Søndag d. 8/3 2020

Turneringslederkursus 4

Søndag d. 15/3 2020

Kursus turneringsspillere

Søndag d. 8/3 2020

Handicapparturnering

Søndag d. 12/1 2020

Åben par

Lørdag d. 8/2 2020

Østdansk Mixhold

Lørdag d. 15/2 2020
og
Søndag d. 16/2 2020

Senior par

Søndag d. 22/2 2020

Landsdækkende handikap

Søndag d. 1/3 2020

Dame par

Søndag d. 22/3 2020

Mix par

Lørdag d. 4/4 2020

DM for begyndere

Søndag d. 19/4 2020

Distriktets klubhold

Tirsdag d. 5/5 2020

Distriktets klubhold

Tirsdag d. 12/5 2020

Distriktets klubhold

Tirsdag d. 19/5 2020

Klubledermøde

Søndag d. 5/4 2020

Generalforsamling

Onsdag d. 6/5 2020

Vi håber at der kommer mange flere til vores turneringer i år. Der er
plads nok.
Husk at tjekke tid og sted. Brug vores tilmelding på hjemmesiden.

