
Formandens beretning 2019-20 

Det har været en usædvanlig sæson med nedlukning grundet Covid 19 og deraf 

udsættelse af lovligt varslet generalforsamling.  

DBF har opgjort medlemstal på landsplan pr. 31. december 2019 til 24.438 mod 25.123 i 

2018. Det betyder en tilbagegang på 685 i forhold til året før. 

På Fyn er vi 2.402 mod 2438 i 2018. En nedgang på 36 medlemmer på Fyn og sådan har 

det været siden 2016 hvor medlemstallet på Fyn var 2.577. 

Det bliver nok desværre kun værre de næste år, såfremt vi ikke får vendt skuden. Vi skal 

have gjort alle klubber på Fyn opmærksom på vigtigheden af, at hverve nye medlemmer - 

men også at få gang i flere frivillige til at løfte de opgaver - der er forbundet med at drive 

en klub, rekrutterer og undervise.  

Hvordan vi får løst den opgave?  DBf forsøgte at tage hul på problemet, da der lørdag d. 

9. november, blev afholdt Klubdag i Middelfart. Her blev der udvekslet en masse ideer og 

inspiration klubberne imellem.  

Der er ingen tvivl i mit sind om at samarbejde klubber imellem, er vejen frem - spørgsmålet 

er, hvordan vi når der til. 

Skoleprojektet med Morten Bilde i front, er i klar fremdrift. Det er en af de veje vi går, for 

at få flere medlemmer. Vi ved godt at det ikke er lige nu og her, det giver en masse nye 

medlemmer, men det håber vi at det på sigt vil.  

Man har fra DBF´s og repræsentanternes side ønsket at fremme projekt, ved at bevillige 

kr. 15,- pr. medlem af forbundet. Det gav ca. 300.000 kr. i støtte til Dansk Skolebridge i 

2019. I Dansk Skolebridges årsrapport kan man således læse følgende: 

For det kommende regnskabsår vil der være fortsat fokus på at fuldende de 

igangværende bestræbelser på at etablere en distriktsorganisation over hele landet. 

Herudover arbejdes der med at etablere undervisning af skolebridgelærere. Et 

tættere samarbejde med klubberne via distrikterne skulle gerne på sigt medføre, at 

skoleeleverne melder sig ind i de forskellige bridgeklubber eventuelt som sene 

eftermiddagshold eller tidlige aftenhold. Disse initiativer vil blive gennemført i takt 

med, at økonomien tillader det. Årsberetningen er tilstillet foreningens mange 

interessenter og kan endvidere læses på foreningens hjemmeside 

www.skolebridge.dk. 

Vores distrikt er så heldig, at være repræsenteret ved Niels Gundesen, som har taget over 

efter Inger Just. Tak til Inger for hendes arbejde, for skolebridge og bridgen generelt.  

Vi har også en U26- komite. Her er vi godt repræsenteret på Fyn ved Claus Lund og Jan 

Nielsen. De Junior camps der arrangeres for de unge mennesker er med til at gi´ 

sammenhold og udvikle nye bridgespillere.  

Det vil være dejligt for vores klubber, hvis alle projekter vil give resultater og vi får flere 

unge mennesker ud og spille i klubberne. 

http://www.skolebridge.dk/


Det kræver bare noget af klubberne - Nytænkning - fx ændrede spilletider og spillemåder. 

Jeg ved at Odense Bridge klub har haft flere unge mennesker til at spille i klubben i denne 

sæson. Jeg tænker vi skal spørge, både de unge mennesker og OBK, om hvordan det har 

været - om der skal ændringer til fremadrettet, for at fastholde de unge.  

 

Bridgefestivallen i Svendborg blev aflyst… og der blev ikke afholdt FM i Mix og Åben par. 

Begynder DM blev også aflyst, lige som resten af den planlagte sæson. 

Vi ser frem til festivalen 2021, som vi håber bliver en kæmpe succes. Jeg har netop erfaret 

at vores enormt store drivkraft Jytte Skærbæk, har valgt at trække sig tilbage fra 

posten, som festivals koordinator.  

Det er et KÆMPE tab og en stor post at løfte for hendes efterfølger. Vi takker Jytte for 

hendes store indsats. 

FM Damepar havde vi afviklet, inden der blev lukket ned og Fynsmester blev  

Anne Hansen og Inger Just – Tillykke med mesterskabet. 

FM Seniorpar som skulle afholdes den 22. februar 2020 blev aflyst grundet for få 

tilmeldte. Der var desværre kun 10 tilmeldte par. 

Rød Klub endte desværre også ud i nedlukning 1 runde før beregnet, men vi besluttede 

at vi godt kunne kåre en vinder ud fra de 4 afviklede heat og vinder af Rød Klub 2020 blev 

Læseforeningens Bridgeklub – Tillykke!  

Grøn Mester: Der blev afholdt indledende heat i Ringe og Svendborg. Finalen blev 

afholdt i Haderslev hvor Fyn gjorde rent bord –  

1. Carsten Weisz & Henrik Mohr Kerteminde 

2. Claus Øgendahl & Jesper Lund Bridgeakademiet 

3. Jonna Rasmussen & Carl Ove Rasmussen Ringe 

Tillykke til dem.. 

Vinoble Serieturneringen blev aflyst p.g.a. Corona og bestyrelsen har besluttet, at 

deltagerne spiller ”gratis” næste sæson. Vi er så heldig at Poul V Hansen overtager 

”styringen” af turneringen, det er vi glade for han har mod på. 

Fynsmesterskabet for klubhold: Vi har i bestyrelsen besluttet at nedlægge indledende 

runde af FM Klubhold, da der som med alle andre FM er vigende tilmelding. Således blev 

der i 2019 afholdt FM klubhold med 3 hold til start. Det var en meget spænde finale, hvor 

Odense BK bestående af Anita Buus Thomsen, Søren Rasmussen, Leif W Thomsen og Jens 

Rasmussen vand med 20,50 Kamp point og nr. 2 Morud sluttede med 20,49 KMP. Faktisk 

lignede det længe at det var BK 1936 der løb med sejren, men en uheldig spilføring i 3 nt i 

3. sidste spil kostede dem sejren. Som sagt en tæt og spændende finale.  

Tillykke til OBK! 



Vinspecialisten Cup  

Vi har i år udvidet samarbejdet med Distrikt Sydjylland. Det resulterede i at vi lavede en 

pendant til Vinoble-cup i Svendborg, som kom til at hedde Vinspecialisten Cup. 

Der skal specielt lyde tak til Dennis Espersen - indehaver af Vinspecialisten Middelfart, som 

har gjort det muligt, at vi modtog mange flotte sponsor præmier til vores første turnering. 

Det var en kæmpe succes med 24 hold 4 rækker med 6 hold i hver. Den første 

Vinspecialist Cup blev afholdt, i de dejlige nye lokaler i Vejle, og alle var enig om, at det 

havde været en god dag.  

Det var en dyst mellem Fyn og Sydjylland, hvor opgørelsen gik på hvem der havde gjort 

det bedst - der blev simpelthen tildelt placeringspoint. 

Desværre var det Sydjylland, der løb med den samlede sejr og fik tildelt diplom til website 

+ håneretten. 

Næste sæson afholdes Vinspecialisten cup i Odense Bridgehuse den 28. november 2020 

om Corona tillader det. Det kan jo så godt blive en udfordring med lokaler, hvis så mange 

som sidste år, finder vej til turneringen. Et luksusproblem vi må se på til den tid. 

Kurser: Vi startede sæsonen med at afholde turneringsleder kursus modul 1. og 2. den 

sidste weekend før sæsonstart, altså den 31. august / 1. september. Så var der planlagt 

Brush up kursus den 24. marts – 19. april turneringsleder modul 4 – 17. maj modul 3 og 

den 16. august et BC3 kursus. Desværre kom Corona i vejen og vi måtte aflyse.  

Vi er i gang med at udvide samarbejdet med Distrikt Sydjylland og vi regner med at 

afholde flere fælles kurser i næste sæson. 

Distrikt Fyn mangler frivillige. Vi har sagt farvel til et medlem p.g.a sygdom og et har 

trukket sig i utide. Jeg har annonceret, at jeg træder tilbage næste GF – så der skal 

arbejdes på at finde kræfter, der vil tage over efter mig, men også for at finde - e.v.t på 

efterbevilling - 1-2 nye medlemmer til denne sæson. 

Tak til pressen - ”Charles” - der yder et stort arbejde for - ikke alene Distriktet, men også 

for vores øvrige klubber. Charles annoncerer gerne for alle klubber - i sit nyhedsbrev og 

hædre bridgespilleres runde dage m.m. - når han har kendskab hertil. 

Tak til min bestyrelse, som gør et godt stykke arbejde. Uden Jer kunne vi ikke afvikle 

turneringer, kurser m.m. i Distriktet. Tak til Berit som stadig udfører kortlægningsopgaven, 

og Henrik Helle - vores Distrikts superbruger. 

Til slut vil jeg lige opfordre klubberne til at huske på, vi i distriktet har en distrikts-

hædersbevisning, som kan uddeles til frivillige, der har ydet en ekstra indsats og ikke 

bliver hædret i forbundsregi. Vi vil hermed opfordre til at indstille, hvis I i Jeres klub har 

nogen, der fortjener at blive hædret. 

Tak for endnu en sæson, med dens ups and downs.  

Vi håber at næste sæson, som vi jo nok må påregne, bliver meget anderledes grundet 

Corona, trods alt bliver afviklet og med højt humør. 

 


