
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 får en god og sober debat med DBf´s repræsentant Kurt 
Als om aktivitetsniveau i Distriktet og DBf fremadrettet.  Det 
har igen været en meget anderledes sæson. 
 
Medlemssituationen i Distriktet har udviklet sig således: 
2018 var der 2240 spillere og ult. 2021 var der 1862, som er 
en tilbagegang på 16,8% - på landsplan omkring 15%. 
Der skal vi sammen gøre en indsats for at få fremgang. 
 
Covid19 var igen en drillepind og betød stop af bridge ind i 
mellem. BBO og Realbridge tog igen over for nogle klubber, og 
tak for det initiativ. Covid19 er nu ikke en drillepind, men 
alligevel var der en del, som stadig blev smittet. 
Vi må håbe, at den kommende sæson bliver uden Covid19 
tilstande. 
 
Heldigvis ser det ud til, at klubberne har mod på åbne huse 
igen i sommersæsonen. 
 
Det spændende er, hvordan får vi manglende spillere tilbage. 
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. 



 
Distriktets turneringer og klubbernes sølvpointturneringer 
har været udfordret på deltagelsen i sidste sæson, der er ingen 
tvivl om, at vi skal hjælpe hinanden meget mere således, at vi 
sammen prøver, at få spillerne til at deltage i turneringer, som 
vi havde før Covid19. Det gør noget sjovere for os hver især. 
 
Distriktet er nødt til afvikle en ekstra turnering på Realbridge i 
åbenpar, da der ikke var nok deltagere til den fysiske 
turnering – så vi kan få fyldt op med manglende par.  
 
Kreds 4, hvor Kurt er vor repræsentant, og vi har haft et godt 
samarbejde.  Imp par blev super afviklet hos BK Nord samtidig 
med en udskudt runde af Kvalnord. 
 
Hjemmesiden fungerer efter Bestyrelsens nu fint, og vi jo 
stadig modtager forbedringsforslag. Tak til Lars for godt 
arbejde. 

BC3 har været et stort tema, hvor det heldigvis kører rigtig fint 
nu. 
 
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 fortsætter det kommende år, og nu 
hedder det SparDanmark, hvor vi modtager 4000 kr. i 
sponsorat samt gavekurve. 

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 email service 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. Vi har været i 
gang med Vækst, hvor vi har prøvet at holde møder over 
Teams 3 gange. Struktur på møderne er lidt sværere, når 
deltagerkredsen ikke er ens, men det har givet grundstenen til 
drøftelser på klubmødet i dag. 
 
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.  
Hvor vi gerne vil takke for gode bidrag fra  Jan Meyer og 
Henning Mejlholm, som har været sparringspartnere i Vækst-
projektet. 
 
Derfor foreslår vi 5 medlemmer til den kommende sæson. 
 

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

Kurt Als 



 
 

 


