Nyhedsbrev fra Distrikt Fyn
Kære læser
Velkommen til Distrikt Fyns Nyhedsbrev nr. 28.

Distrikt Fyns Generalforsamling for sæsonen 2014-15 nærmer sig. Hvis I har punkter, der ønskes
behandlet d. 10. april i Bridgehuset, Odense, skal det være bestyrelsen i hænde senest d. 31.
marts. Vi får besøg af DBfs nuværende formand Henrik Friis og formentlig også af den fynske
repræsentant i Hovedbestyrelsen Nell Rindahl. Ligeledes vil vores sponsor Vinoble v/John Hoppe
være til stede og fortælle lidt om de lækre dråber, de vil servere for os efter Generalforsamlingen.
På selve Generalforsamlingen skal der bl.a. foretages nyt formandsvalg, vælges nye bestyrelsesmedlemmer og tages stilling til finansieringen af de fynske deltagere i DMer og Kreds-turneringer.
DBf har som omtalt hævet indskuddet til DMerne ved Festivalen markant, så distriktets økonomi
kan ikke længere bære at betale dette, medmindre der sker en ændring i indkomsterne.
I øjeblikket arbejder en gruppe fra udvalgte klubber og distriktets bestyrelse på at lancere en
fælles Bridgens Dag på Fyn, der skal introducere interesserede for vores sport. Ideen er nu så langt
fremme, at alle klubber er indkaldt til information og dialog om projektet på fredag d. 27. marts. Er
din klub repræsenteret?

Afviklede arrangementer:
Siden Nytår har distriktet afviklet Fynsmesterskaber i både Senior, Dame og Åben Par. Der har
været en rigtig flot tilslutning til både Senior og Dame par, mens det haltede mere i Åben Par.
Hvorfor det? Har det noget at gøre med, at vi som bridgespillere på Fyn bliver ældre og ældre? Vi
er nu gennemsnitsalder på 70,8 år. Eller betyder valget af finaledage i kalenderen så meget? I år
spillede vi Åben par i Vinterferien.
Årets Fynsmestre er hhv. i Seniorpar Else og Erling Andersen, Bridgeklubben af 1936, Damepar
Marianne Vestergaard-Nell Rindahl, Bridgeklubben af 1936-Odense Bridgeklub og Åben Par Niels
Gundesen-Olof Malmros, Odense Bridgeklub og Nyborg Bridgeklub.
Stort tillykke og applaus herfra.

Kommende arrangementer:
Som omtalt afvikles der på fredag d. 27. marts et informationsmøde om et nyt tiltag i Distrikt Fyn –
nemlig Bridgens Dag. Vi håber at se rigtigt mange.
I næste weekend spilles FM Mixed Par i Langeskov. Lige som Åben Par er tilslutningen om ikke
ringe, så svindende. Igen hvorfor? Placeringen i kalenderen? Turneringen er ikke kun for eliten.
Lige efter Generalforsamling udløber tilmeldingsfristen til FM Klubhold. Sidste tilmelding er d. 12.
april til undertegnede. Som tidligere er turneringen gratis i de indledende runder, og distriktet
seeder en række hold til finalen i august, så eliten ikke deltager d. 18. april.
Efter sæsonafslutningen er distriktet vært for et inspirationsmøde om klubbens sæsonprogram.
Rico Hemberg vil guide klubbens udvalgte igennem det store udvalg af turneringsformer, der
findes, samt fortælle om, hvad der passer bedst netop til jeres behov. Dette foregår mandag d. 18.
maj kl. 19. Distriktet er vært ved en kop kaffe 

På distrikt Fyns vegne
Claus Lund

