Beretning til Generalforsamlingen Distrikt Fyn
den 20. april 2018
Denne min første sæson som formand for Distriktet har været præget af, at vi stort set var en ny
bestyrelse. Alle i bestyrelsen har skullet bruge meget tid på at sætte sig ind i opgaverne, nogle
mere end andre. Specielt har Karen lagt et stort arbejde i distriktets regnskab, bl.a. da vi bad
hende om at specificere forskellige ting i regnskabet. Vi ville fx gerne kunne se hvor mange midler
der blev brugt på eliten (de forskellige FM + DM) og hvad der blev brugt til bredden. Som man kan
se af regnskabet, har vi i år et pænt overskud, men der er heller ikke foretaget investeringer i
denne sæson. Da vores medlemstal er for nedadgående og vores indtægt på kortblanding går
samme vej, pga. at mange klubberne selv har fået egne kortblandemaskiner, ser jeg det som
vores pligt at holde styr på finanserne og bruge pengene til fordel for alle klubber på Fyn. Det
være sig eliten såvel som bredden.
Jeg har fået en henvendelse vedr. vores overskud, som gik ud på at vi ikke er ”en bank” som skal
samle overskud - og at vores kurser skulle være gratis for klubberne på Fyn.
Han skrev ” Vi som forening betaler jo et beløb pr. medlem til Distriktet og forventer nok lidt

service som gør, at vi også kan holde gang i klubben og gerne med flere medlemmer på langt
sigt ved hjælp af dygtige personer i klubben”
Han var ikke tilfreds med, at de afholdte kurser havde givet overskud, men mente, at vi skulle
have udbudt div. kurser, gratis for klubber på Fyn.
Grunden til, at kurserne har givet overskud er, at de har været velbesøgt i denne sæson, men vi vil
også gerne kunne udbyde kurser, som måske ikke er så velbesøgte, som en service til vores
klubber. Så er det da rart at have lidt kapital at tære på. Desuden vil jeg gerne for det i år
generede overskud købe en projektor til Distriktet, til fremtidig undervisning.
Gennemførte kurser i denne sæson:


Temadag med de nye Bridgelove. Turneringsleder kursus Modul 1,2 & 3 med afsluttende
eksamen i efteråret 2017.



Kursus i weekenden den 14/15 april i henholdsvis Turneringstilrettelæggelse og BC3 +
Bridgemates Light. Der deltog 20 lørdag og 18 søndag.




Planlagt er turneringsleder kursus Modul 1,2,3 og 4 i maj og juni.
Vi har udbudt bridgekursus for senhjerneskadet, men der var ikke denne gang tilmeldinger
nok til et kursus (6-8 personer), vi prøver igen næset sæson.

Jeg er da enig i, at vi skal servicere klubberne, og vi har derfor også i lighed med sidste år
besluttet at afholde en årlig klubdag for alle fynske klubbers bestyrelse og div. ildsjæle.
Klubdagen afholder vi den 9. juni, og vi håber at så mange som muligt deltager denne dag. Den
starter kl. 13. Om eftermiddagen arbejder vi på ved fælles ideudveksling at løfte arbejdet i
klubberne. Her skal vi også snakke Bridgens Dag – der afholdes over hele landet den sidste
søndag i august. Hvad gør vi i Distrikt Fyn?
Distriktet vil være vært ved et måltid mad og efter aftensmaden spiller vi kort.
Der er tilmelding via vores tilmeldingsmodul mbridge.dk/4500 - vores i denne sæson nye værktøj,
som vi er meget glade for at have indført. Der har været forbavsende få brugere, som ikke har

kunnet finde rundt på vores tilmeldingsmodul, og det har lettet arbejdsgangen betydeligt. Vi kan
kun fra Distriktets side anbefale programmet til de klubber, som mangler et værktøj til tilmelding af
fx åbent huse, sølv/guld turneringer, og det kan også bruges til tilmelding af kommende sæson.
Programmet er meget billigt at implementere. Det koster kun kr. 400,- det første år (dækker
oprettelse m.m.) og derefter kr. 200,- i licens de efterfølgende år.

Grundet flere udeblivelser og afbud i sidste øjeblik, har Distriktet besluttet, at der er bindende
tilmelding 14 dage før afvikling af turnering/kursus - og vi har indført betaling ved tilmelding.
Bridgecentralen 3
Den nye bridgecentral 3 er nu så klar, at den bliver frigivet den 1. maj 2018 og alle klubber skal
den 1. september 2018 være gået over til den nye version. Jeg havde fornøjelsen af kursus i BC3
her i søndags, og jeg er sikker på, at alle nok skal blive glade for den. Forbundet har udvidet de
før 50 linjer ind til serveren til nu 100 linjer. Der er så kun om torsdagen, der kan blive lidt pres på
linjerne, som jeg har forstået det. Da forbundet ikke har planer om at udgive guide for
implementeringen af den nye BC3 - og da den frigives den 1. maj, vil jeg forslå, at man så hurtigt
som muligt får skiftet over. Så kan man øve sig i kursus modulet her i sommer og derved være
helt klar til den nye sæson, med en ny Bridgecentral.
Website:
Vi arbejder hårdt på at opdatere Distriktets website med nyheder og informationer, som det kan
tænkes, at medlemmerne kunne være interesseret i. For at vi kan få nyhederne ud, kræver det at
klubberne informerer distriktet og ikke kun ”pressen”. Vi ved godt at vi ikke kan matche Charles
nyhedsdækning, men vi prøver på at være det sted, hvor I kan finde de turneringer, kurser og
Forbunds/Distrikts nyheder som kunne interessere Jer. Vi har indledt et samarbejde med Distrikt
Sydjylland, hvor vi lægger hinandens interessante ting på vores website. Det være sig kurser og
turneringer m.m. Jeg skal her igen lige minde om, at hvis der skulle være noget, vi har misset,
glemt eller lign. så kontakt os endelig - og vi retter op på det hurtigst muligt. Vi forsøger også via
mails til klubformændene at holde et højt informationsniveau om aktiviteter i distrikt Fyn. Husk
venligst, hvis jeres klub skifter formand at rette hos DBf og sende en mail til Distrikt Fyn med
oplysninger om den nye formands navn og mail.

Sæson 2017/18 Turneringer
Rød klub
Vi startede med en tilbagegang i Rød klub fra sidste års 18 deltagende klubpar til i år 12 deltagere.
Der var vist i starten rundt omkring i klubberne tvivl om, hvor mange par, der måtte deltage fra
hver klub. Men klubberne må tilmelde flere par, men hver spiller må kun spille 1 gang med den
samme makker over de 5 heat. Rød klub er en succes hvor, ikke elite spillere hygger sig med et
godt slag kort, og så er der jo også lidt prestige i at tage pokalen med hjem.
Vinoble serier
Vinoble serie turneringen er i år styret med hård hånd af Irma Holst Pedersen og igen i år blev det
kun til 2 rækker. Det kunne være dejligt, hvis vi kunne puste liv i serie 3 igen. Næste sæson bliver
holdene ført ind i bridgecentralen - og der bliver der så trukket lod tilfældigt om, hvem der møder
hvem og hvor, igen under kyndig hånd af Irma.

Grøn Mester:
Blev i denne sæson kun afviklet i Svendborg og Ringe, grundet manglede tilmelding de andre
steder. Finalen blev afviklet i Aabenraa, med nogen uheldig omstændigheder p.g.a udeblivende
par. Næse sæson afholde finalen i Middelfart og vi håber på at alle finaledeltagere vil glemme den
sæsons finale og se frem til den næste. Jeg vil bede klubberne om at gøre reklame for denne
hyggelige turnering, således at vi kan få vores nye ”grønne” spillere i gang med at spille
turneringer. De skulle jo helst få blod på tanden, således at vi ser dem deltage i FM på et senere
tidspunkt eller i vores serieturnering.
FM Seniorpar
Vi blev desværre nød til at aflyse FM Seniorpar denne sæson, måske skyldes det tidspunktet for
afviklingen af turneringen, så næste sæson flytter vi Seniorpar til senere på sæsonen.
FM Damepar
Blev på trods af den frie tilmelding til DM Damepar i Svendborg en stor succes hvor 18 damepar
hyggede sig. Vi husker nok sidst år, hvor vi først aflyste og derefter fik stablet et heat på benene
med 10 deltagende par. Det var i år Inga Hansen og Birthe Schmidt der blev fynsmestre. Tillykke
til de damer
FM Mix Par
Her var 18 par til start, og det blev Nell Rindahl og Niels Lund, der trak det lange strå og løb med
Fynsmesterskabet i mix. Vi har 14 pladser til DM i Svendborg, men i skrivende stund er der kun 9
der har meldt sig til at deltage, så Distriktet efterlyser par der har lyst til pladsen i Svendborg.
FM/DM Begynder Par
Den 8. april afvikledes DM for begyndere i Svendborg Bridgeklubs lokaler. Det var det eneste DMstævne på Fyn, havde vi besøg af spillere fra både Fåborg, Ringe, Langeland, Odense, Morud og
Kerteminde. Der blev spillet Mitchel-turnering i 2 rækker, og der var således 4 vindere.
Blå NS: Karin Brandt og Hanne Eckmann, Svendborg
Blå ØV: Lissi Sander og Jan Faaborg, Fåborg
Rød NS: Mogens Kokholm og Benny Hansen, Odense
Rød ØV: Ole Boysen, Langeland og Leif Nielsen, Svendborg
FM Åben Par
Blev årets helt store flop.. Der var kun 4 par meldt til start og Distriktet måtte aflyse gennemførsel
af FM åben par. Vi har 8 pladser til DM i Svendborg og har p.t. de 6 pladser besat. Også her søger
vi interesserede deltagere.
FM Klubhold
Der var 10 tilmeldte hold til finalen, med der var et hold, der trak sig 4 dage før afviklingen.
Turneringsleder Leif Thomsen var nu vaks og fik et eftertilmeldt hold (som havde tilmeldt sig for at
vi kunne være et lige antal) til at trækkes sig også.. Det blev derved en finale på 8 hold og vindere
blev OBK 2 med holddeltagere: Rico Hemberg – Jesper Buus Thomsen, Anita Buus Thomsen og
Søren Rasmussen.
Det var ordene for denne sæson. Jeg håber på en ny og spændende sæson, med godt
samarbejde og spændende opgaver for Distriktet og klubberne imellem og jeg vil slutte med at
sige:

Tak til Charles for hans store arbejde for Bridgen på Fyn.. Charles passer vores Facebook
opdateringer og mangler man omtale til et arrangement, så er Charles altid på pletten.
To af bestyrelsens medlemmer har valgt at stoppe efter denne sæson. Tak til Henrik Demant for
og Olof for det arbejde I har leveret for Bridgen på Fyn. Også tak til den øvrige bestyrelse for jeres
indsats for bridgen. Tak til Irma Holst Pedersen for med sikker hånd at have styret afviklingen af
Vinobleserie 1 og 2.
Tak til Bridgehuset for godt samarbejde, det er dejligt for distriktet at have en solid base.
Tak til Inger Just for hendes arbejde med Skolebridge og for at stille op til samarbejde med
senhjerneskade foreningen, som desværre ikke blev til noget i denne omgang. Der vil igen blive
udbudt kurser næste sæson.
Der skal også lyde tak til vores Kortlægger i distriktet Berit Eickhardt samt vores Turneringsleder
Leif Thomsen, Kenneth Berg og Rico Hemberg.

Afslutningsvis skal vi hylde:
Langeskov BK som vandt dette års Rød Klub og dermed tager pokalen med hjem for denne gang.
Vindere af Vinoble Serieturneringen
Serie 1 Hold

Svend Novrup nr. 1
Inger Just nr. 2

Serie 2 Hold 3

Henrik Henriksen nr. 1
Mette Jørgensen nr. 2

Tak til vores sponsor Vinoble Odense ved John Hoppe

Hilsen Jane Norgren
Formand Distrikt Fyn

