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Den 20. november 2017

Kære læser
Nu er er de første måneder af den nye sæson gået, og der er kommet gang i nye tiltag. På
Generalforsamlingen i april, var der en del udskiftning i Distriktets bestyrelse. Vi har nu
fundet ro og en god arbejdsfordeling. Irma Holst Pedersen organiserer på bedste vis
Serieturneringen - det er vi glade for.
Vi lagde ud med at afholde organisationsdag for klubberne på Fyn den 10. juni 2017. Det
var en spændende dag for Distriktet, som fik mange fine input, og jeg har det indtryk, at
det ligeledes var en god dag for klubberne. Der var fra klubbernes side ønske om, at vi i
distriktet afholder en tema/organisationsdag hvert eller hvert andet år. Emnet om
hyppighed vil blive tage op på Generalforsamlingen. Referat af dagen kan læses på
distriktets website under Referater.
Distriktet og Bridgehusets bestyrelser har holdt et godt arbejdsmøde, hvor vi fik aftalt det
fremtidige samarbejde. Vi arbejder også på, at få så mange Bridgearrangementer til
Odense som muligt, og vi håber til næste sæson at se både Dame og Åben Division på
Fyn.
Distriktet har et ønske om at servicere klubberne bedst muligt. Det gør vi bl.a. ved at
tilbyde at lægge div. indslag og turneringer på vores website. Har du noget, du mener, skal
ud til ”bridgefolket” så tøv ikke med at kontante os på vores mail:
bridgedistriktfyn@gmail.com eller ring til webmaster Jane Norgren.
Se oplysninger på website http://bridgedistriktfyn.dk
Vi har i denne sæson som noget nyt, fået programmet mbridge, til at administrer alle
Distriktets tilmeldinger. Det har været en stor lettelse i administrationen - og gør det også
meget lettere for brugerne. Her kan man straks bl.a. til/fra melde sig til mad m.m. Der
ligger info om spillested tid og pris. Jeg vil opfordre alle til at gå ind på Distriktets website
og klikke på linket til mbridge.dk/4500 Linket ligger på forsiden - se vores nye
tilmeldingsprogram – og de andre informationer.
Hvis man har spørgsmål, mangler eller rettelser til website, så vær venlig at kontakte mig.

Arrangementer
Vi har indtil nu i denne sæson gennemført Turneringsleder Kursus Modul 1 og 2 med 12
deltagere og Modul 3 med 8 deltagere. Vi er så heldige at have Jørn Plet til at undervise.
Jørn overtager undervisningen i Forbundet efter Per Egelund og er en del af
breddeudvalget.
Vi arbejder på at få stablet kurser i Turneringsplanlægning, Bridgecentralen og
Bridgemates på benene i det nye år. Er der andre kurser, du synes, Distriktet burde
arrangere, så fortæl os det endelig.
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Skolebridge
Kender du skoler, som du mener vil tilbyde Bridge som tilvalg eller bare gerne vil have en
intro for eleverne, så kontakt Inger Just tlf. 66 12 70 88. Inger Just er tovholder på
Skolebridgen Fyn.
Morten Bilde og Birte Kjeldsen har med stor succes de sidste 2 år arbejdet uden løn på at
udbrede Bridge i skolerne. Bridgefonden bakker godt op om Skolebridge og juniorer. Der
er brug for, at vi alle bakker op om Bridgefonden – hvert år skal der mindst 100 forskellige
bidrag ind.
Bridgefonden mangler 46 gavebidrag i år á kr. 200,Iflg. Ligningsloven skal man som minimum årligt have 100 individuelle bidrags ydere.

Så giv et bidrag på mobilpay 29 99 52 13. Det er fradragsberettiget :-)
Læs mere om bridgefonden på www.bridgefonden.dk.
Midtvejsmøde
I weekenden den 11.-12. november afholdtes der midtvejsmøde. DBf fortalte, at
sekretariatet overgår til et nye regnskabsprogram pr. 1. januar 2018. E-conomic er valgt
som det fremtidige program. Et godt program, som vil giv DBF mange fordele i fremtiden.
Grundet manglende interesse blev Organisationsdagen aflyst. Da det måske er et udtryk
for at klubberne er godt tilfreds med at bruge deres distrikter som talerør, blev man enige
om at afholde en ”organisationsdag” for Distrikterne, for at definere, hvilke arbejdsopgaver
distrikterne i fremtiden skal tage sig af. Dette også set i lyset af færre afholdte
Distriktsturneringer.
DM Dame-par bliver som et forsøg med fri tilmelding - i lighed med Seniorpar til festivalen
2018 (hvis TUK godkender). Efterfølgende vil der blive evalueret. Se referat på website
under Nyt fra Forbundet
Bridgens Dag vil fremover blive afholdt hvert 2. år sidste weekend i august. Næste
landsdækkende Bridgens Dag er således den 26. august 2018. Jeg håber, at så mange
klubber som muligt på Fyn vil bakke op om dette arrangement, og allerede nu begynde at
tænke over, hvilke initiativer man kan kaste sig ud i.
HUSK at spørge dine venner, bekendte, naboer m.m. om de kunne tænke sig at
prøve at spille Bridge. Vi skal alle være med til at løfte opgaven med at få flere nye
bridgespillere.

Med venlig hilsen
Jane Norgren
Formand Distrikt Fyn
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