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Sideaktiviteter til NM i Horsens
Sus Vang har snakket med Birgitte Engelbretchsen. De har mulighed for at
tage fat i HK Sørensen, som gerne vil hjælpe. Steen Løvgreen foreslog et
intro-arrangement.
Koder til BBO
Poul Kelså er godt i gang med at lave koder til brug for meldetræning på
BBO. Poul har tilbudt, at han kan kontaktes, hvis der opstår problemer eller
spørgsmål, når de tages i brug. Helle Jacobsen laver en lille artikel til Dansk
Bridge.
Bogpræmie
KlubPartner Niels Fensbo har foreslået, at Breddeudvalget sponserer en
præmie, som distrikterne kan give til deres ’årets bridgespiller’.
Breddeudvalget afslog at betale, da det ikke vil være alle distrikter, som er
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interesserede i at kåre årets bridgespiller. De distrikter, som er, må selv
betale.
Taksforce til hvervning
KlubPartner Niels Fensbo har foreslået, at der nedsættes en taskforce til
hvervning af uorganiserede klubber.
Punktet blev udsat til vores næste fysiske møde.
Ekstra præmier til den landsdækkende handicapturnering
Breddeudvalget har flere ideer til ekstra præmier. Blandt andet en turnering
med en elitespiller. Vi er dog for sent ude i år. Hvis den landsdækkende
handicapturnering gentages i 2018, vil vi sætte ind med artikler om det i
novemberbladet.
Årlig organisationsdag
Organisationsdagen kommer til at ligge i november (alternativt den første
weekend i december).
Sus Vang og Charlotte Koch-Palmund deltager i det norske forbunds
organisationsdage i slutningen af april.
Vi tænker allerede nu, at frivillighed skal være hovedemne. Breddeudvalget
udveksler ideer på vores FB-gruppe.
e-learning
Udvalget diskuterede om vi skal igangsætte e-learning på BBO som
supplement til almindelig undervisning. Bagefter kan materialet lægges på
youtube. Norge gør allerede dette. Jacob Røn sender links.
Torben Kelså udarbejder et oplæg om enmet, og Helle Jacobsen tjekker
engelske bridge-hjemmesider.
Hvidbog for klubber
Dette punkt blev udskudt til vores næste fysiske møde. Sus Vang skaffer den
gamle orange Klubhåndbog til Helle Jacobsen.
Eventuelt
På klubpartnernes seneste møde blev det diskuteret, hvordan vi kan få gang

Bridge – mere end et spil

Side 2/3

i kurset for klubbestyrelser.
Breddeudvalget besluttede at udbyde 1 gratis kursus i Jylland og 1 gratis på
Sjælland. 3 klubber pr. kursus. Tilmelding efter først-til-mølle princippet.
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