BERETNING FRA FORMANDEN FOR DISTRIKT ØSTJYLLAND 2018
Vi havde i Østjylland 37 klubber og 2949 medlemmer pr. 31.12.2017. Vi har fået
tilgang af én klub med ca. 50 medlemmer, men tallene siger alligevel en medlemstilbagegang på
omkring 50 medlemmer alt i alt.
Lige som sidste år vil jeg ikke starte min beretning med at se på de resultater, vi har opnået under
Bridgefestivalen i Svendborg og i Østjylland generelt. Jeg har igen valgt at vedhæfte dem som bilag
til min beretning, da det bare er nemmere selv at læse. Jeg vil dog lige nævne, at de østjyske
damer, som det næsten er sædvane, klarede sig rigtigt godt ved DM.
På turneringsplan har vi her i distriktet afholdt de turneringer, vi skal iht. vores vedtægter. I
efteråret startede vi med finalen for klubhold efterfulgt af Serie 1, som fulgte samme koncept som
sidste år med to gange i Aarhus og én gang i Silkeborg. Der var meget få hold med i år, hvilket nok i
høj grad afspejlede, at mange hold var rykket op året før, og at mange var blevet oppe.
Her i foråret har vi p.t. afholdt 3 af vores distriktsfinaler. Seniorpar afholdes først i morgen. 2 af
dem (åben og mix) kørte som normalt med ok tilslutning, og så havde vi finalen for damepar, hvor
den frie tilmelding spillede ind. Vi spillede med 10 par, vores aftalte minimum, og det var helt fint.
Det var nogle andre spillere end normalt, da vores bedste par ikke stillede op. Men så vidt jeg
kunne fornemme, var dem, der spillede, meget tilfredse med, at feltet ikke var så stærkt, som det
plejede at være, og så fik vi uddelt medaljer til noget, som aldrig havde prøvet det før. Det var
også dejligt.
Tilbage i januar / februar prøvede vi i samarbejde med Bridgeforbundets nye klub- og
udviklingskonsulent Louise at afholde et klubmøde for klubberne her i Østjylland. Tanken var, at vi
skulle drøfte, hvad I som klubber ønsker af distriktet og af forbundet generelt. Desværre var vores
deadline nok for kort til, at I kunne få plads til det i kalenderen. Men ideen er ikke skrinlagt.
Annalise og jeg har efterfølgende deltaget i en temadag med fokus på distrikternes fremtidige
rolle. Denne dag blev til på baggrund af ideerne om fri tilmelding til DM og dermed måske færre
turneringer at skulle arrangere. Vi synes begge, vi fik meget med fra den dag, og det ser vi frem til
at fortælle jer mere om senere i aften.
Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til Torben Thrane for hans arbejde her i bestyrelsen gennem
flere år. Torben blev valgt ind på et tidspunkt, hvor vi ønskede større fokus på IT og på distriktets
hjemmeside. Så Torben stod over for en stor opgave den gang med at få opbygget en ny
hjemmeside helt fra bunden af, og det, vil jeg sige, han gjorde godt. Vi har nemlig i dag en god og
velfungerede hjemmeside. Torben har nu valgt at trække sig, men vi har heldigvis fundet en ny
god webmaster til at afløse ham.

DISTRIKTETS RESULTATER
DM-resultater:
HOLD:
Divisionsturneringen:
Afgøres 7.-8. april 2018

Damedivisionen:
SØLV: Leise Hembergs hold med Stense Farholt
BRONZE: Birte Eriksens hold med Birte Eriksen & Lene Rask Jepsen, Anna Mette Nielsen & Grete Voldsgaard

Seniorhold:
SØLV: Steen Schous hold med Steen Schou & Jørgen Cilleborg Hansen
BRONZE: Niels Henriksens hold med Niels Henriksen - Hans Kristian Sørensen & Morten Stege - Preben Taasti

DM for juniorpar:
SØLV: Majka Cilleborg Bilde & Peter Jepsen

DM for juniorhold:
Afholdes 5.-6. maj 2018

DM Mixed-hold:
Afholdes 27.-29. april 2018

PAR:
Mix-par:
SØLV: Niels Krøjgaard & Charlotte Koch-Palmund
Damepar:
GULD: Rikke Christiansen & Marlene Henneberg
SØLV: Bente Bo Christensen & Camilla Bo Krefeld

