Nyhedsbrev fra Distrikt Fyn
Kære læser
Velkommen til Distrikt Fyns Nyhedsbrev 25 og dermed jubilæumsudgave.
En skøn sommer er gået, og næste sæson står og banker på døren 

Kommende arrangementer:
16. september slår vores hovedsponsor VINOBLE Odense v/John Hoppe dørene op for et fantastisk
arrangement med masser af lækre vine, spirituosa, søde sager og andre delikatesser i Dalumhallen
i Odense. Snyd ikke jer selv for en spændende oplevelse. Din formand er inviteret – hvorfor ikke
lave en tur ud af det? 
Ellers står en spændende sæson for døren. Distriktets bestyrelse har besluttet at investere i en ny,
attraktiv og vedligeholdelsesvenlig hjemmeside. Derfor vedligeholder vi ikke længere
www.bridge.dk/4500, men forsøger at få lagt alt ind på www.bridgedistriktfyn.dk. Her er der plads
til alt det, som vi har ønsket, også fra klubberne som har et arrangement, de vil dele med
distriktet. Tøv ikke med at kontakte webmasterne Irma Holst Pedersen og undertegnede.
Igen i år skal vi spille ”Grøn Mesterskab” med distrikt Sydjylland. Og I år er vi værter for finalen i
Odense d. 7. december. Lad os give de sønderjyder svar på tiltale for sidste sæsons resultat, ikke?!
Jeg håber, at endnu flere klubber end de 5, der allerede har meldt sig som arrangør af indledende
heats vil melde sig og det hurtigt. Til I andre, sørg for at I og jeres klubkammerater kommer ud og
bliver ”luftet”. Din klub får snart en information om, hvor I kan deltage.
På masser af opfordringer på både Inspirationsmødet medio marts og igen på distriktets
Generalforsamling er det besluttet at genoplive Blå Klub i en let revideret udgave, så den nu kaldes
Rød Klub. Turneringen er en konkurrence mellem klubberne, hvor deltagerne repræsenterer deres
klub. Vinderen er den klub, hvis deltagere har klaret sig bedst igennem hele sæsonen.
Hovedpræmien er vin til hele klubben! Deltager din klub?? Det håber vi 
Det er lykkedes os at finde en underviser, så vi kan få nye kræfter ind som turneringsledere.
Aftalen er dog så ny, at vi ikke kan meddele, hvornår vi tilbyder modul 1-3, som berettiger til at
dømme på klubniveau. Vi kan dog fortælle, at prisen bliver ca. 500-600,- kr. pr. modul ”all
inklusive”.
Som resultat af distriktets inspirationsmøde i marts er alle Fynsmesterskaber i par nu lavet om. Vi
spiller ikke længere indledende runder rundt om i klubberne, men inviterer til en god omgang
bridge over en weekend med semifinale lørdag og finale søndag. I Åben Par prøver vi os dog frem
med en ekstra mulighed, idet vi laver en KVIKkval om én plads til DM i Svendborg 2015.

Hvis man ikke ønsker at deltage i Åben Par, eller bliver slået ud af semifinalen kan man deltage i
Distriktssølv. Den bliver afviklet samtidigt med FM Åben Par.
Vi gentager også succesen med et komprimeret enkeltdagskursus med både BridgeCentral og
BridgeMates.

Afviklede arrangementer:
Distriktet har af gode grunde ikke afviklet noget hen over sommeren. Men det er glædeligt, at
stort set alle Åben Hus-arrangementer har haft en god tilslutning. Og det gik faktisk Fyn rigtig rigtig
fint ved debuten i DBfs Bridgefestival i Svendborg. Det blev ikke til medaljer, men generelt klarede
de fynske deltagere sig bedre end længe. Eneste medajle for aktive fynske medlemmer gik til
Jesper Buus Thomsen for sin andenplads i Danish Open. Derfor bliver der endnu flere billetter til
den kommende sæsons DM-finaler at spille om. Rigtig god fornøjelse.

På distrikt Fyns vegne
Claus Lund
Formand
Deadlines:
21. september
21. september
oktober-november
1. november

Tilmeldinger til VINOBLE-serierne
Tilmeldinger til RØD-klub
Tilmeldinger til GRØN Mester
Tilmelding til BridgeCentral og Bridgemate-kursus

