Danmarks Bridgeforbund

Nyhedsbrev fra Distrikt Fyn
Kære læser
Velkommen til Distrikt Fyns nyhedsbrev nr. 29.
På distriktets ordinære generalforsamling torsdag den 10. april 2015 skete der en
del udskiftninger i bestyrelsen. Distriktets mangeårige formand Claus Lund ønskede
at forlade posten ligeså forlod Marianne Frederiksen, Langeskov og Kurt Keilberg
bestyrelsen. Nyvalgt som formand blev John Oris Larsen. Øvrige valg til bestyrelsen
blev Inge Lind Sørensen, Svendborg, Poul V. Hansen, Morud, Preben Salling, Nr.
Søby. Bestyrelsen består desuden af Irma Holst Pedersen, Odense, og Jørn Gisseman
Larsen, Svendborg/ Odense.
Herfra skal lyde en stor tak til dem, der har forladt bestyrelsen, for det store arbejde
og energi de har lagt til gavn for fynsk bridge.
Efter konstitueringen af den nye bestyrelse, som kan ses andet sted på vores
hjemmeside, har der været en del opgaver at tage fat på med blandt andet
opdatering af vores hjemmeside, tilrettelægning af den nye turneringsplan og
Bridgens Dag.
Der har hen over sommeren været en lang række aktiviteter som jeg vil give et ord
med på vejen.
Danmarks Bridge Forbunds ordenære repræsentantskabsmøde den 25. april 2015.
Her skulle der vælges ny formand idet Henrik Friis ønskede at trække sig. Ny
formand blev Nis Rasmussen, Esbjerg og som nyt medlem af bestyrelsen ble Anne
Lauridsen fra Turø nyvalgt. Et stort tillykke skal lyde herfra.
Åbent hus turneringer.
Efter sæsonafslutningen i de enkelte klubber har åbent hus arrangementerne taget
over. Mit indtryk er, at denne form for turnering er blevet særdeles populær. Der
har været et flot udbud af sommerturneringer over det ganske Fyn. Jeg har
observeret røde lygter flere stæder. Det er jo også rart at kunne mødes med
bridgespillere/ -venner under hyggelige former og så måske få en flaske og lidt
bronzepoint med hjem.
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Bridgefestival i Svendborg den 3. til 12. juli 2015.
Svendborg var i gen i år vært ved dette store arrangement. Det betød at Svendborg
Bridgeklub med alle deres medhjælpere, ca. 300, stod klar til at servicere alle de
herlige og glade mennesker der kom for at spile bridge og golf.
Her var mulighed for at følge alle dem som havde kvalificeret sig til at spille om
danske mesterskaber i damepar, mixed par, seniorpar og åbenpar. Endvidere
spilledes Vinoble Open og Bridge/golf samt en række sideturneringer. Vinderne kan
ses på Forbundets hjemmeside.
Alt i alt et godt arrangement som vil allerede nu kan glæde os til i 2016.
Bridgens Dag.
Bridgens Dag er et projekt der har været arbejdet med siden marts måned og frem
til søndag den 23. august 2015.
Der har været inviteret til møder om projektet. Interessen var god i starten, men
efterhånden som vi nærmede os deadline for afviklingen af arrangementet var det
kun Svendborg Bridgeklub, Langelands Bridgeklub, Læseforeningens Bridgeklub og
Bridgehuset i Odense der holdt ved.
Jeg vil i mit næste nyhedsbrev komme med en nærmere status på de afholdte
arrangementer.
Nye Klubkonsulenter.
Da vores klubkonsulent Ole Randrup har valgt at sige op, skal vi have jobbet besat
igen. Danmarks Bridgeforbund har derfor bedt distriktet om at søge efter 2
konsulenter til de kommende opgaver.
Der vil snarest komme et opslag på de 2 nye stillinger. Skulle der være nogen, der
allerede er interesseret, må de meget gerne henvende sig til undertegnede.
Ole skal hermed have en stor tak for det arbejde han har gjort for bridgen til dato.
Turneringer.
Efter udsendelsen af Danmarks Bridge Forbunds turneringsplan har
turneringsudvalget i Distriktet arbejdet intenst med at få vores egen turneringsplan
færdiggjort. Dette er lykkedes, og I vil snarest få turneringsplanen tilsendt.
Afslutning.
Da der ikke en mange timer til at den nye sæson går i gang ude i klubberne, vil jeg
ønske Jer alle en god sæson med mange gode oplevelser.
God fornøjelse.
Med venlig hilsen p. b. v. John Oris Larsen, distriktsformand
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