
Distrikt Nordjylland afholder Klubmøde onsdag, den 3. marts kl. 19.00 - ca. 20.30
Afholdes via Skype

Til klubberne i Nordjylland

På vort sidste Skype møde afholdt i samarbejde med DBf aftalte vi, at Distriktet skulle indkalde til 
et nyt møde, når der var nyt i Covid19 situationen, og der er her i weekenden meddelt, at der 
afholdes pressemøde på onsdag samt partierne i løbet af ugen skal blive enige om, hvordan trinvis 
åbning forventes at ske. 
På den baggrund afholder vi møde, og vi ved godt, at det er med kort varsel, men der er jo ikke så 
mange fritids muligheder 

Endvidere har Distriktet besluttet, at vi vil afholde 2 turneringer via REALBRIDGE hvor vi vil give
alle spillere i Distriktet muligheden for at spille 15 spil – invitationen vedlagt, som vi gerne vil, at I 
lægger op på jeres hjemmeside.

Mulighed for et stykke smørrebrød, som desværre må være høflig selvbetjening.  Lidt humor  

Dagsorden forslag nedenfor fra Distriktet samt fremsendte forslag fra klubben, sendes til Kurt 
senest 28.02.21 på mail til kurtals57@gmail.com

1. Præsentation af, hvem der deltager.
2. Emner til dagsordenen fra klubberne
3. Status pa�  Covid 19 v/Distriktet
4. Afholdelse af Turneringer i Distriktsregi
5. Hvilke klubber arrangerer/samarbejder om turneringer via BBO og REALBRIGDE
6. Hvem overvejer a�bne huse – na� r det engang bliver tilladt
7. Distriktet ha�ber pa� , at kunne afholde Generalforsamling, fredag den 16. april 
8. Eventuelt

De klubber der vil deltage skal fremsende mailadresse til Lars Mejlholms mail 
lmejlholm61@gmail.com, da Lars skalbruge dem til at fremsende invitation til Skypemødet.

Distriktsbestyrelsen ser frem til et godt og konstruktivt møde sammen med jer.

f/Distrikt Nordjylland

Kurt Als
Tlf. 42220799

mailto:lmejlholm61@gmail.com


Bilag 1

Realbridge

Distriktet inviterer til 15 prøvespil, spilleren kan prøve, at spille med kamera, hvor det næsten er 
som at spille fysisk i klubben.

Der spilles 2. marts og 9. marts kl. 19.00, og turneringen åbnes fra kl. 18.30.

Der kommer et link på Distriktets hjemmeside om tirsdagen inden turneringen åbnes.

Der kommer også et link, hvor spilleren kan tjekke at kamera og mikrofon virker, da det er 
forudsætningen for, at du kan spille.

Alle oplysninger om, hvordan spilleren skal gøre kommer på hjemmesiden.

Opfordrer jeres spillere til at prøve.

Vi vedlægger opslag til jeres hjemmeside


	

