
Distrikt Nordjyllands Bestyrelsesberetning for 2020/21 til GF, den 11.6.21 

Samarbejde, samspil, struktur og ønsket om at gøre noget for bridgen i Nordjylland er stadig 
hovedtemaet for Bestyrelsen.  

Så vi ser frem, at få en god og sober debat med DBf´s repræsentant Kurt Als om aktivitetsniveau i 
Distriktet og DBf fremadrettet.  Det har været en meget anderledes sæson. 
 
Covid19 stoppede al bridge i begyndelsen af marts sidste år, og der var opstart hos alle klubber i 
september og så lukkede Covid19 det hele igen og for resten af sæsonen for fysisk Bridge. 
BBO og Realbridge tog over for nogle klubber, og tak for det initiativ. Distriktsbestyrelsen har også 
drøftet, om vi skulle holde turneringer, og vi var enige om, at holde introduktionsturneringer, men 
Distriktet bør ikke afholde ugentlige ”åbent hus”, da det er vore klubbers domæne, synes Distriktet. De 
fleste klubber har også været åbne for, at spillere udefra har kunnet deltage, og det er et godt initiativ. 
 
Heldigvis er åbne huse igen startet op fysisk, og med den nye åbning ser det positivt nu igen. 
 
Det spændende er, hvad spillerne vil fremadrettet. Det er blevet drøftet på vort klubmøde i dag, og 
Bestyrelsen tænker, at de spørgsmål der er, at de tages under eventuelt. 
 
Vi har i eftermiddags på et konstruktivt klubmøde enige om, at vi skulle arbejde videre med 
aktivitetsniveau lignende sidste år. 
BC og BM undervisning og tu-leder kursus. 
 
Fysisk Hold DM her var der 4 hold,  hos BK Nord – og sidste år 4 hold. 
BK Nord vandt, og desværre kom holdet i B-finalen 
 
Hvordan gik det så i de virtuelle MDM-turneringer: 
 
Hold. Der blev Pharmaservice ntr. 1 og Vepidan nr. 2  
 
Desværre har On-line bridge også betydet, at der er snydesager, som DBf indtil videre har 
offentliggjort 3 i alt – desværre nordjyske  
 
Bestyrelsen har besluttet, at sponsorere tilmeldingsgebyret til alle de spillere, der har tilmeldt sig 
Distriktets turneringer – hvis de ønsker at spille Realbridge DM. De har fået mail herom. 
Senior – Dame – Mix (10 par deltog i Realbridge) og  Åbenpar (12 par) 
 
 
Kreds 4, hvor Kurt er vor repræsentant, har vi haft et godt samarbejde. Der kom Imppar og og 
holdkampsweekend til næste sæson til Nordjylland. 
 
Hjemmesiden fungerer efter Bestyrelsens nu fint, og vi jo stadig modtager forbedringsforslag. Tak til 
Lars for godt arbejde. 

BC3 har været et stort tema, men der i de sidste 6 måneder foretaget store hastighedsforbedringer, 
så er vi kommet et godt skrift videre. Der kommer en release inden sommerferien med de sidste 
opdateringer. Det er nu besluttet, at der fremover ikke kommer så mange releases, men typisk 
kvartalsvis, hvilket gør det nemmere ved almindelige klubturneringer. God info før tid herom. 
 
Vi ser frem til en konstruktiv og sober debat og anbefaler, at det som vedrører DBf afventer til - de har 
været et punkt på dagsordenen, og vi har hørt Deres input. 



 

Vor gode sponsoraftale, hvor vi modtager 3000 kr. kontant samt gavekurve til 1. præmie fra 
Dronninglund Sparekasse, som skabte kontakten. Jørgen har genforhandlet sponsormuligheder med 
SparV, og vi får nu 4000 kr. i sponsorat samt gavekurve og gældende i 3 sæsoner. Stor tak til Jørgen. 

Gerne input til, hvordan kan vi gøre det bedre sammen med jer. 
For resultater henvises til Distriktets hjemmeside. 
Vær opmærksom på, at du kan tilmelde dig emailservice på Distriktets hjemmeside, og således blive 
opdateret på alle nyheder. 

 
Bestyrelsesarbejdet: 
 
Distriktsbestyrelsen arbejder efter vort årshjul, der dækker de områder, som er årligt 
tilbagevendende. 

Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt i år. Helle Skov udtrådte i efteråret, og vi ku heldigvis 
overtale Jørgen til at tage endnu en tørn. Som desværre ikke kan overtales til at fortsætte 
Endvidere har Birte Kjeldsen ønsket at udtræde af bestyrelsen 
 
Bestyrelsen er enige om, at målet for os stadig er, at skabe et godt samarbejde med klubber og gerne 
enkeltpersoner, som vil bidrage til en nøje afstemt opgave – uden nødvendigvis at være i bestyrelsen. 
Hvilket vi jo også har gjort i sæsonen. Dette vil vi fremadrettet gerne dyrke mere, hvis vi sammen 
finder gode enkeltprojekter, som nogen gerne vil bidrage til.  
 
Derfor foreslår vi 5 medlemmer til den kommende sæson. 
 

Stor tak til alle, der har bidraget til samarbejdet og tak jeres indsats. 
 
 
f/notatet 
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