Beretning 2015
Velkommen.
Det er med noget blandede følelser, jeg er her i dag. Og det er ikke kun fordi,
at det er sidste gang i denne omgang, at jeg står her.
Det er med bekymring for bridgens fremtid her på Fyn, idet
gennemsnitsalderen er højere her end i DBf, og distriktet stagnerer generelt.
Igen i år har vi haft en medlemstilbagegang, hvilket er forventeligt, når vi har
den alder og fornyelsen endnu ikke kommer fra de helt unge årgange.
Det er også med optimisme, idet jeg føler, at distriktet igen er blevet en del af
mange klubbers liv i modsætning til, da jeg startede i distriktsbestyrelsen for 9
sæsoner siden. Det har der været adskillige beviser for i den forløbne sæson,
idet arrangementerne for breddebridgen har haft en flot tilslutning Det vil jeg
vende tilbage til.
Distriktets bestyrelse har været meget aktiv i denne sæson med møder internt
og eksternt på DBf-niveau og på klubniveau. Internt har vi holdt en række
møder, idet det var klart, at distriktet skulle finde en egnet afløser som
formand. Desuden har bestyrelsen hele sæsonen arbejdet på det fælles
initiativ med klubberne, vi kalder ”Bridgens Dag”, som skal synliggøre både
sporten og klubberne på hele Fyn. De interesserede klubber og distriktet
mødtes for nylig og besluttede at gøre alvor af dette projekt. Det var virkelig
opløftende at deltage i dette møde. På forbundsniveau har vi deltaget i både
sidste års Repræsentantskabsmøde og på DBfs Midtvejsmøde.
Distriktets økonomi er sund, men vi har igen i år brugt flere penge, end vi har
fået ind! Det er vores skyld. Primært skyldes det vores kortblande-maskine,
som i rigtigt mange år nu har medvirket til, at distriktskontingentet har været
uændret. Vi har nemlig købt en ekstra – og brugt af DBf. Den eksisterende er
ved at være slidt efter at have lagt mere end 110000 spil! Distriktet har i
denne sæson lagt godt og vel 16000 spil. Sammenholdt med at vi har fået en
masse mapper og kort foræret af DBf og har fået lovet at DBf køber kort til
deres turneringer på Fyn, såsom DM Seniorhold, Juniorturneringerne og DM i
Mixed hold hos os, samt at de forærede mapper ikke kan bruges i fremtidens
kortblandemaskiner, var det nemt at tage denne beslutning. Sekundært
besluttede vi at lave en hjemmeside, som er nem at opdatere.

BridgeCentralens version er for tung at danse med, når der skal ligge så
mange informationer, som vi har behov for. En opdatering, uanset størrelse,
kunne tage op mod en halv time, hvis forbindelsen ikke røg undervejs. Det
skal siges, at den platform, vi har valgt, måske er på vej til at blive DBfs
officielle. Så I kan lige så godt vænne jer til udseendet  Jeg håber, at I
klubber vil gøre brug af begge dele, nu de er der. De givne kort er stadig
meget billige, og det koster slet ikke noget at benytte distriktets hjemmeside
og der er nu ubegrænset plads samt ingen opdateringstid.
Distriktet skal dog allerede nu tænke fremadrettet, hvad den gør, når vore
maskiner ikke kan mere. Dette vil afspejle sig vores budgetforslag.
Og der skal tages en beslutning om, hvordan DBfs indskud til DM-erne ved
Festivalerne fremover skal finansieres. Hidtil har distriktet betalt for sine
deltagere i alle DMer og Kredsturneringer, men Hovedbestyrelsens beslutning
om, at indskuddet skal stige 25-33%, betyder at distriktet enten skal ændre
denne beslutning, eller distriktskontingentet skal stige med mindst kr. 5,- pr.
medlem. Vi foreslår senere, at DM-deltagerne selv betaler en del af kagen.
Som jeg indledningsvis startede med at sige, så har breddebridgen fået øjnene
op for distrikt Fyns turneringer. I denne sæson har flere end i mange år
tilmeldt sig Serie-turneringen i Serie 2, en del har deltaget i kvalifikationen til
Fynsk-Sydjysk Mesterskab i Grøn Mester, dog med mindre interesse for den
fælles finale med distrikt Sydjylland og endelig har overraskende mange
deltaget eller vist interesse for vort nye tiltag Rød Klub. Rød Klub er kommet
for at blive, hvis I viser samme interesse, når vi igen sender indbydelsen ud.
Fynsmesterskaberne får i dag meget forskellig tilslutning. Det virker som om,
at nogle af turneringerne er betragtet som elitære – her tænker jeg Serie 1,
der har tilmelding af 6 hold, Åben par med 14 par og Mixed Par med 12-13
par. Fyn har stolte traditioner i Mixed Par, så skal vi bare acceptere, at
medlemmerne bliver væk, eller hvad skal vi eller I gøre for at forbedre dette?
For det er glædeligt, at der så bred tilslutning i hhv. Serie 2, Grøn Mester,
RødKlub, FM Damepar og FM Seniorpar.
I denne sæson har vi forsøgt at gennemføre Turneringslederkurserne 1-3, men
tilslutningen har været svindende. Vi har kontakterne til foredragsholderne, så
sig endelig til hvis vi skal forsøge igen næste sæson. Sammenkoget af BC og
BM med Kristoffer Rasmussen blev en fin succes.
Endelig er der en række fornemme resultater af de fynske medlemmer i
indeværende sæson:















Helle Rasmussen og Lone Bilde udtaget til både NM i Torshavn og
VM i Chennai i Damehold
Rico Hemberg og Jesper Dall er i slutspillet i divisionsturneringen
Susanne Buus Thomsen og undertegnede er rykket op i 2. division
Jan Grienpentrog og Torsten Rasmussen nr. 6 i Jysk Fynsk IMP
Karen Aastrøm og Henrik Melson nr. 3 i Grøn Mester-finalen
Erling Andersens hold deltager fra distrikt Fyn i næste sæson i
Jysk-Fynsk Hold
Jesper Thomsen-Matias Rohrberg nr. 2 i B-finalen i Åben Par
DM for begyndere blev totalt domineret af fynske par på 1. til 4.
pladsen
Oliver Rosager nummer 4 til Juniorpar
Sølv til Helle Rasmussen-Lone Bilde i Damehold
Oprykning til Nell Rindahl til 1. division Damehold
Flot 5. plads til Gentlemanholdet i Vinoble Cup
Guld i Pokalturneringen til Fyn – nemlig Anita, Emil og Jesper Buus
Thomsen, Søren Rasmussen og Matias Rohrberg. De blev suppleret
af Signe Buus Thomsen, som jo stammer herfra.

Det var ordene for denne sæson. Jeg vil gerne takke alle, jeg har været i
kontakt med gennem årene for et spændende samarbejde. Det har været
meget udviklende og sjovt for mig at sidde i Distrikt Fyns bestyrelse.

