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Kære alle,
Så har vi taget hul på en ny sæson, og det er tid til lidt information, både om alt
det, der er foregået i løbet af sommeren, og om nogle af de spændende ting, der
sker i sæsonen 2014-2015.

Succes i Svendborg
Svendborg har siden sidst huset først DM for mixed hold, der blev rost som en
hyggelig turnering med spillere på alle niveauer, altså en behagelig og blandet
deltagerskare. Turneringen blev afviklet på Hotel Svendborg, og der er udtrykt
tilfredshed med både værelser og spillelokaler. Hotel Svendborg er således både
med sin placering midt i landet og sine faciliteter et velegnet spillested til
turneringer af denne størrelse. Derfor bliver både DM for mixed hold og
seniorholdfinalen til foråret 2015 afholdt her.
Efterfølgende var Svendborg, som alle vist ved, vært for årets største begivenhed,
nemlig Dansk Bridgefestival. Vi indtog byen med bravour, idet der igen i år var
fremgang i antallet af deltagere, og braget fra jubilæumsfesten stadig giver
genlyd i Svendborgs gader. Placeringen så tæt ved en by betød mange hyggelige
aftener rundt omkring på restauranter og beværtninger, og nogle af byens
handlende sponserede præmier til nogle af turneringerne. Der blev udtrykt meget
positivt fra festivalens deltagere i forhold til det nye spillested, og vi i
sekretariatet glæder os allerede til næste år! Læs i øvrigt artiklen om
BridgeFestivalen i Dansk Bridge for september.

livet er kort - spil bridge

Side 1/6

Substitutter
Spiller du i en klub, hvor du selv skal skaffe en substitut, når du ikke kan møde op
i klubben?
Så skal du være opmærksom på, at substitutter som udgangspunkt skal være
medlem af en klub, der er medlem af Danmarks Bridgeforbund. Det følger af en
beslutning fra repræsentantskabsmødet i juni.
Tidligere stod der i vedtægterne, at substitutter skulle være medlem af den klub,
de spillede substitut i. Den regel blev ikke overholdt, og derfor besluttede
repræsentantskabet at lempe på bestemmelsen, så det fremover er
tilstrækkeligt, at substitutten er medlem af en hvilken som helst DBf-klub.
Sammtidig indførtes en kattelem, så det i en snæver vending er muligt at bruge
en substitut, der slet ikke er medlem af en DBf-klub.

Landstræner ansat
Vi har fået ansat en landstræner, så vi får
damelandsholdet på medaljekurs til VM i
Indien næste efterår. Jacob Røn har skrevet
kontrakt med Danmarks Bridgeforbund, og
skal være primus motor på optimering af
indsats, træning og forhåbentlig også
resultater for det danske damelandshold.
Projektet løber frem mod VM, og i første
omgang arbejdes der med en bruttotrup,
hvorfra VM-holdet senere udtages. Jacob
har mange års erfaring som underviser, er
selv topspiller og har i sin egen
bridgekarriere været med på utallige
landshold, både som junior og som senior.
Derudover er Jacob frem til NM i 2015
tilknyttet det færøske åben række
landshold. Dette samarbejde har været i
gang i en periode, så han har allerede
erfaringer som landstræner.
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Nyt ansigt i sekretariatet
Trine Binderkrantz er pr. 1. september 2014 ansat i
sekretariatet. Stillingen har været slået op på bridge.dk.
Trines opgaver er, ud over den daglige drift, at være
tovholder på ”Projekt Skolebridge”, at være kontaktperson
for U-25 komiteen og at varetage en række
kommunikationsopgaver. Trines baggrund er en
læreruddannelse og 15 års erfaring i folkeskolen og på
bridgesiden har hun i en årrække været nærmest fast
inventar på damelandsholdet. Pt. er der småbørm i familien,
så bridgeaktiviteterne står lidt på stand-by en periode.
Lige nu arbejder Trine på at få kortlagt de tiltag der allerede ER i gang i forhold
til Skolebridge, dels så vi kan få et overblik, dels så vi kan støtte op om det store
arbejde, der bliver gjort rundt omkring. Hvis enten du selv eller nogen, du
kender, HAR kastet sig ud i Skolebridge eller måske godt kunne tænke sig det, så
skriv til Trine på trine@bridge.dk eller ring til sekretariatet og få en snak.

Junior Camp i Haderslev
Også på juniorfronten sker der hele
tiden noget. Det næste større
arrangement er efterårets Junior Camp,
der løber af stablen i Haderslev d. 1. og
2. november. Børn og unge på alle
niveauer er mere end velkomne, så hvis
du kender nogen mellem ca. 10 og 24 år
er det bare om at få dem sendt afsted.
Tidligere deltagere er begejsterede,
fordi det er en rigtig god mulighed for
at snuse til bridge og for at møde
ligesindede i nogenlunde samme
aldersgruppe. Hæng flyeren op i din
lokale klub eller læg den på skoler eller
biblioteker i dit nærområde.
Klik på billedet for at læse mere.
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Tilbageblik på sommerens internationale indsatser
EM for dame-, åben- og seniorrække
EM i Opatija var sommerens største internationale udfordring, og de danske
landshold tog i den grad udfordringen op! Der var ellers en række uforudsete
forhindringer, da kaptajnen for damerne, Bjarke Friis, i sidste øjeblik måtte
melde fra, og da en af spillerne i åben række måtte rejse hjem før tid, begge af
private årsager. Heldigvis kunne Susanne Kramhøft overtager kaptajnskasketten
for damerne, men i forhold til åben række var holdet selvfølgelig svækket af at
mangle en spiller i den afgørende fase.
I damerækken, som er én lang round robin (alle mod alle) sikrede Nadia
Bekkouche-Dorthe Schaltz, Lone Bilde-Helle Rasmussen sammen med kaptajn
Susanne Kramhøft sig en 6. plads, som jo udløser en af de eftertragtede VMbilletter. Forhåbningerne hjemmefra gik netop på en VM-billet.
Seniorrækken spillede først 12 runders monrad, og derefter gik de 10 bedst
placerede hold videre til A-finalen. De danske seniorer Georg Norris-Henrik
Norman Hansen, Steen Schou-Frederik Mørk, HK Sørensen-Niels Henriksen med
kaptajn Bo Bilde og coach Søren Rasmussen klarede sig fint gennem
kvalifikationen, men blev derefter nummer sidst i A-finalen. Det hører med til
historien, at hele grundstammen på holdet er skiftet ud, og at der derfor ikke på
forhånd var forventninger om topplaceringer, så en godkendt indsats i forhold til
målsætningen.
Åben række holdet bestod af Michael Askgaard-Kasper Konow, H.C. GraversenHenrik Caspersen, Dennis og Morten Bilde med Peter Schaltz som kaptajn og Jan
Nielsen som coach. De startede med en ordentlig øretæve, men rejste sig og kom
problemløst videre med en flot 3. plads i deres indledende pulje. I finalerunden
var der 9 hold fra hver af de to puljer, og man skulle nu prøve kræfter med dem,
fra den anden pulje. Dvs. at resultaterne fra ens egen pulje fulgte med over i
finalerunden. Målsætningen hjemmefra var en top 10 placering, men holdet lå
hele tiden med i kampen om 6. pladsen, som giver en plads til VM, så da det
glippede, var spillerne naturligt nok en smule skuffede, selvom de bestemt kan
være deres indsats og resultat bekendt. Det lover i hvert fald godt for fremtiden hvem ved, hvad det kunne være blevet til, hvis de også i den afsluttende fase
havde haft tre par at trække på?
Alt i alt en flot dansk indsats i Opatija.
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Juniorer på spil
I august deltog et U25-hold og et U20-hold ved junior VM i Istanbul.
U20-holdet, som kom med på et afbud, bestod udelukkende af debutanter i
landsholdssammenhæng. Holdet endte som nr. 13 ud af 16 hold og viste undervejs
gode takter ved at slå flere tophold.
Holdet bestod af:
Søren Bune – Victor Todd-Moir
Søren Caspersen – Oliver Rosager
Jon Brodersen – Christian Lahrmann
Kaptajn: Emil Jepsen
Kristoffer Rasmussen skulle have været kaptajn for U20, men måtte i sidste
øjeblik springe fra pga. helbredsmæssige årsager.

U25
Dennis Bilde – Rasmus Rask
Jepsen
Signe og Emil Buus
Thomsen
Majka Bilde – Peter Jepsen
Kaptajn: Morten Bilde

Der var langt højere forventninger til vores U25-hold, særligt efter sølv til Dennis
Bilde-Rasmus Jepsen i juniorpar og bronze til Signe og Emil Buus Thomsen ved EM
juniorpar en måned forud for VM.
Holdet var aldrig i nærheden af top 8 og endte som nr. 16 ud af 22 hold. Læs om
nedturen indefra og uddrag af kaptajnsrapporten i oktober-nummeret af Dansk
Bridge.
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Vær med til at sikre bridgens fremtid!

Synes du, det er vigtigt, at vi også
har en bridgesport om 30 år? Så støt
op om Bridgefonden! Du kan give et
bidrag på www.bridgefonden.dk
Bridgefonden er godkendt som
almennyttig fond. Det betyder, at
du kan trække din støtte fra på
selvangivelsen. Det sker
automatisk*.
Alle beløb modtages med tak – men især beløb på mindst 200 kroner indbetalt
inden den 1. oktober 2014 er gavnlige, da Bridgefonden den dato skal kunne
dokumentere at have fået mindst 100 donationer a mindst 200 kroner hver.
Hvis det ikke lykkes, mister fonden sin status som godkendt almennyttig fond,
og fremtidige bidrag vil ikke længere kunne trækkes fra på selvangivelsen.
Husk, at du også kan betænke Bridgefonden i dit testamente. Der skal ikke
svares boafgift af den arv, du betænker Bridgefonden med.
*Gælder op til et samlet bidrag på 14.800 kroner til alle godkendte almennyttige fonde og
foreninger. Du skal oplyse dit cpr-nummer for at få fradraget.

Bridgefonden er en almennyttig selvejende institution. Bridgefonden har til
formål at udvikle, udbrede og styrke turneringsbridge i Danmark, både som
konkurrencesport og som social aktivitet.

Hilsen fra Sekretariatet 
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