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Endnu et år er gået og vi indledte året, med dialog i DHG vedr. etablering af en bridgeklub for
deres medlemmer. Det skulle være for de unge - om eftermiddagen, alà samme koncept som
deres E-sports program og en seniorklub om formiddagen. Vi lagde ud med et møde, hvor Louise
Pedersen DBf og Steen Løvgreen (klubpartner) deltog. Jeg havde efterfølgende adskillige møder
med dem, hvor vi snakkede om konceptet og hvordan vi lige greb det an. Projektet er ikke kommet
i gang endnu, men er ikke afskrevet. Nicolaj Gynther (formand DHG) arbejder fortsat med at
skaffe midler til projektet. Alan Jørgensen Svendborg har tilbudt at undervise de unge mennesker,
såfremt det starter op.
Klubdag
Vores annoncerede klubdag 9. juni, blev aflyst pga. manglende tilmelding. Responsen gik på, at
det var tidspunktet for afholdelsen, der var forkert. Vi har planlagt et nyt forsøg den 7. september
2019, hvor vi igen vil invitere alle de frivillige fra klubberne på Fyn, til en dag med dialog og
efterfølgende middag, samt et spil kort. Vi håber det denne gang bliver en stor succes.
Bridgecentralen 3
Vi indledte sæsonen med implementeringen af den nye bridgecentral 3. Det gik ikke stille for sig
og vi har alle ”bøvlet” med problemer og fejl. Der har været fejl i mesterpoint registreringen. Dette
har vi også ”følt” i Distriktet. Vi har haft mange henvendelser vedr. fejl, som ikke var Distriktets
skyld, men alt skulle nu være rettet op på og i orden. Der arbejdes fortsat i Forbundet med at få
rettet alle fejl i BC3, samt at få supporten til at ”glide” normalt igen. Jeg kan i den forbindelse gøre
opmærksom på superbrugerne. Vi har fået en ny superbruger her på Fyn, nemlig Henrik Helle fra
Assens, som stiller sin tid og ekspertise til rådighed for brugerne på Fyn. Har du problemer med
BC3 så prøv at ringe til Henrik, før du ringer til DBf superbrugerne. Du finder kontakt
oplysningerne til Henrik Helle på vores Website og på Bridge.dk
Website
Vi arbejder på højtryk på at opdatere Distriktets website med alle de nyheder og informationer,
som det kan tænkes, at medlemmerne kunne være interesseret i. Vi må huske på, at det er
frivilligt arbejde der ydes, så det er ikke altid, vi kan gøre tingene STRAKS, men vi gør, hvad vi
kan. Du er velkommen til at kontakte os, hvis vi har misset eller glemt noget - så retter vi op på det
hurtigst mulig. Vi har i år fået lavet ”tæller” på vores website, for at se om Distriktets side i det hele
taget blev brugt, om det var herfra folk fik deres informationer. Det er dejligt at kunne sige, at siden
er velbesøgt. Det styrker vigtigheden af at vi får opdateret med relevante information på siden.
Sæson 2018/19 Turneringer
Rød klub
I Rød klub, havde vi i år statusquo med 12 hold, samme antal som sidste år, hvor der jo havde
været en stor tilbagegang. Vi vil så gerne have at Rød Klub bliver en større succes igen.
Klubberne må tilmelde flere hold pr. klub, men hver spiller må kun spille 1 gang med den samme
makker over de 5 heat. Det skal vi blive bedre til at formidle til spillerne og det skal vi bruge hjælp
til fra klubbernes formænd.
Rød klub er en hyggelig turnering 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.
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Vinoble serieturneringen
Vinoble serieturneringen blev i år styret af Henrik Demant. Henrik er en travl mand og vi takker
ham for hans tiltræden i denne sæson.
Det blev en turbulent opstart, da der ikke var mere end 11 hold tilmeldt ved fristens udløb. Det gav
turneringen problemer. Skulle vi lave 1 stor række eller 2 rækker? Der var hold, der ville trække
sig, hvis man lavede en 1 række - og der var hold, der ikke ville rykke op i serie 1. Vi fik snakket
det igennem i turneringsudvalget og blev enige om, at vi i denne sæson lavede 2 rækker med
henholdsvis 6 hold i serie 1 og 5 i serie 2. Det var så absolut det mindste antal hold til 2 rækker.
Henrik fik stablet turneringen på benene og skaffede sågar et ekstra hold - således at serie 2 også
blev en pulje af 6 hold.
Bestyrelsen har besluttet, at såfremt der bliver færre end 12 hold fremover, vil turneringen blive
afholdt som en Monrad turnering.
Næste sæson har vi fået tilsagn fra Henrik Helle, om at han vil tage kontrollen på vores serie
turnering, hvor holdene igen bliver ført ind i bridgecentralen - og der bliver trukket tilfældigt lod om,
hvem der møder hvem og hvor. Resultater kan først tastes i BC3 når hele ”runden” er
færdigspillet, derfor vil vi fortsat føre resultaterne ind i skema på vores website.

Grøn Mester:
Desværre blev der igen i år, kun afviklet heat i Svendborg og Ringe, grundet manglede
tilmeldinger de andre steder.
Finalen blev afholdt i Middelfart. Det blev en god og hyggelig dag, med højt humør fra alle
deltagerne.
Vinderne blev Niels Helbo Hansen og Gunnar Gregersen fra Lille Klør Esbjerg og 2. pladsen gik til
Allan Klitmøller og Poul Jørgen Jørgensen fra Højby.
Vi havde flere drøftelser i bestyrelsen om, hvorvidt vi fortsat skulle afholde Grøn Mester turnering,
eller vi skulle finde på nyt tiltag for de ”grønne spillere”.
Vi er i bestyrelsen - efter stort ønske fra bl.a. Sydjylland - endt op med, at vi forsat vil prøve at få
flere ”grønne” spillere, i gang med at spille turnering. Grøn Mester turneringen er en god start
turnering – hvor spillerne får mulighed for at opleve, at det er hyggeligt og sjovt at komme ud og
spille mod spillere fra andre klubber.
Næste års finale afholder således i Sydjylland.
FM Klubhold
Det blev sæsonens første store skuffelse, da der kun var 2 hold tilmeldt, nemlig et hold fra B1936
og OBK. Vindere af den kamp blev OBK, med holddeltagere: Rico Hemberg – Jesper Buus
Thomsen, Leif Thomsen – Jens Rasmussen samt Anita Buus Thomsen - Søren Rasmussen.
OBK spillede en flot DM-finale hvor de var i top-3 under hele turneringen og lå nr. 1 før sidste
kamp. De holdt desværre ikke helt hjem, men endte med en flot 3. pladsen, et mule hår efter nr.
2. Tillykke til OBK

2

FM Seniorpar
Der var 14 tilmeldte par til FM Seniorpar denne sæson. Vi var glade for, at vi ikke gentog sidste
års aflysning. Bestyrelsen synes, det er vigtigt, vi spiller om vores Fynsmesterskaber, således at
det først og fremmest er et Fynsmesterskab og derefter er kvalifikation til DM. Vi ønsker Tillykke til
Verner Larsen og Jens Kjeldsen med mesterskabet.

FM Damepar
Der blev afholdt FM Damepar med 12 deltagende par, der hyggede sig. Det var desværre en
tilbagegang fra sidste års 18 par, men vi er glade for at kunne afholde vores FM ’er. Bestyrelsen
har besluttet, at 12 par er den absolutte smertegrænse for afholdelse af et FM. Det er både set i
lyset af det sportslige og det økonomiske perspektiv. Undertegnede var ubeskeden nok til at tage
mesterskabet i hus sammen med Birte Kjeldsen fra Nordjylland.

FM Mix Par & Åben Par
Her har vi sæsonens 2. store skuffelse. Det er med stor bekymring, at vi måtte konstatere, at der i
år ikke blev afviklet hverken FM i mix eller åben par. Vi har 11 pladser til DM Mix par og der var
kun tilmeldt 10 par til FM, hvoraf de 3 par ønskede ikke at bruge pladsen til DM.
Vi har 8 pladser til DM Åben par og der var tilmeldt 9 par til FM, men 1 par trak sig ved
tilmeldingsfristens udløb, da de ikke ønskede at spille DM i Svendborg. Så er der plads til alle 8
tilmeldte par, såfremt de ønsker at bruge den og turneringen blev aflyst.

FM/DM Begynder Par
Den 7. april afvikledes DM for begyndere i Svendborg BK med deltagelse af 11 par og i
Bridgehuset Odense med 6 par.
Vindere i Odense:
NS: Jan Sørensen og Anders Just fra Bridgeakademiet.
ØV: Lillian Møllgaard og Bo Andersen Ejdesgaard fra Bridgeakademiet.
Vindere i Svendborg BK:
NS: Maria Fog Hansen og Freddy Madsen, Svendborg BK.
ØV: Liselotte Hansen og Bjørg Lava Olsen, Ringe Bridgeklub.
Juniorer
Vi må ikke glemme at nævne vores fynske juniorer. Line og Sarah Henriksen og Alma Rasmussen
De har i denne sæson hentet flotte resultater. Her i Påsken blev det til sølv til Sarah i w 26 og
Bronze til Line og Alma i U 16. Vi håber og ønsker os, mange flere juniorer rund omkring i vores
klubber.
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Gennemførte kurser i denne sæson:
•

Turneringsleder kursus Modul 1,2 & 3 med afsluttende eksamen + et Brush up kursus.

•

Kursus i BC3 for begyndere med 27 deltagere.

•

Vi har igen i år udbudt bridgekursus for senhjerneskadet, men der var heller ikke denne
gang ikke tilmeldinger nok til et kursus (6-8 personer). Vi forsøger igen næste sæson.

Der har været meget snak omkring pris på Distriktets kurser. Der har været ytret ønske om at
kurser skulle være gratis. Bestyrelsen har drøftet dette, og man vil i næste sæson yde halvt tilskud
på kursets pris for Fynske klubber, således at et kursus koster kr. 200,- for Fynske klubber og kr.
400,- for alle andre.
General orientering
To af bestyrelsens medlemmer har valgt at stoppe efter denne sæson. Der skal derfor lyde STOR
tak til Karen Schade for hendes flotte arbejde med Distriktets regnskab og til Inge Lind Sørensen
for at udfylde sekretærposten til punkt og prikke. I, og det arbejde I har leveret, for Bridgen på Fyn,
vil blive savnet.
Også tak, til den øvrige bestyrelse for jeres indsats for bridgen og for at I tager endnu en tørn.
Der skal lyde tak til Berit Eickhardt, som fortsætter arbejdet med kortlægning samt vores
Turneringsleder Leif Thomsen, Kenneth Berg og Rico Hemberg som igen i år, stod til rådighed for
vores appelkomite og turneringer.
Tak til vores sponsor Vinoble Odense ved John Hoppe.
Igen tak til Charles for hans store arbejde, med bl.a. Facebook opdateringer og hans
nyhedsdækning af Bridgen på Fyn.
Afslutningsvis skal vi hylde:
BK 51 Faaborg som vandt dette års Rød Klub og dermed tager pokalen med hjem denne gang.
Vinoble Serieturneringen
Dette års vindere er:
Serie 2
1. Morten Kjærsgård, Niels Jørgen Hansen, Uffe Jeppesen og Inge Lind Sørensen
2. Tom Poulsen, Allan Jørgensen, Bente Mølmann og Bent Mølmann.
Serie 1
1. Chris Demant, Henrik Demant, Morten Larsen, Poul V Hansen, Karin Kjeldsen og Lars Bo
Christensen.
2. Svend Novrup, Mette Novrup, Anne Thule, Olof Malmros, Hanne Munk Petersen, Preben
Mohr
Det var ordene for denne sæson og jeg ser frem til en ny og spændende sæson, med godt
samarbejde og spændende opgaver for Distriktet og klubberne imellem.
Hilsen Jane Norgren Formand Distrikt Fyn
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