
 
 
 

Referat fra klubledermøde 16. september 2022, kl. 16.00 
 

Deltagere: 10 inkl. distriktsbestyrelsen 

 

Dagsorden 
 

16.00 Velkomst ved Rudi Bjerregaard 

16:10 Nyt fra DBf ved Bo Munch 

16.25 Hvordan får vi flere til distriktets arrangementer? 

• Målsætninger ved Rudi Bjerregaard 

• Turneringer ved Turneringsudvalget 

• Undervisning ved Per Egelund 

17.30  Hvordan får vi flere til medlemmer? 

• Bridgens dag ved Bo Munck 

• Dansk Skolebridge ved Rudi Bjerregaard 

• DBf ved Ejgil Sjøgaard 

17.50 Afslutning 

 

Velkomst 

Rudi bød velkommen og gav derefter ordet til Bo 
 

Nyt fra DBf 
 
Nyhederne fra DBF var hovedsageligt koncentreret om, hvorledes åbent par skal arrangeres fremover. Der foreligger 
et forslag om at flytte det væk fra festivalen og opdele den i 3 rækker, en Superliga, en divisionsliga og en for 
resterende. 
 
Kurt Bentzen syntes det fratog nogen af charmen at der ikke kunne komme overraskende mestre, når det på forhånd 
er udpeget, hvem det spiller i den øverste række. 
 
Tom Rosenkilde fandt ikke det foreslåede tidspunkt ultimo august optimalt. 
 



Der udspandt sig en længere debat vedr. hvorledes man kvalificerer sig de forskellige rækker. Bo tager input med 
tilbage til HB. 
 

Hvordan får vi flere til distriktets arrangementer 
 
Distriktet har udarbejdet en målsætning for at skabe interesse for distriktets turnering 
 

• Vi skal fokusere på, at klubberne får nye medlemmer 

• Vi skal holde på de eksisterende spillere.  

• Vi skal have de eksisterende medlemmer til at spille mere. 

• Vi skal hjælpe klubberne med at udnytte de elektroniske muligheder. 

• Vi skal hjælpe klubberne med mere fokus fra medierne og vi skal sørge for, at vores egne 

turneringer bliver nævnt i medierne, samt at platforme som Facebook bliver udnyttet bedre. 

• Undervisningen skal fremmes både i distriktet og i klubberne.  

• Undervisningen skal ikke kun handle om nye spillere, men også om de eksisterende spillere.  

I det efterfølgende gennemgås de aktiviteter som distriktet må og skal gennemføre eller optimere, for at nå 

de ovenstående mål. 

 

Følgende har været drøftet i bestyrelses og skal følges op af turneringsudvalget 

 

Klubledermøder: 

Vi forventer at afholde 2 møder i år. Et før sæsonen, og det andet sidst i sæsonen. 

Det første skal omhandle vores overordnede fokus på nye medlemmer, undervisning af eksisterende, samt 

vores mål generelt 

Det andet møde skal fokusere på om hvorvidt vi har nået/når vores mål, om der i fremtiden skal tilføres 

yderligere resurser, eller om vi skal gå andre retninger. 

Klubledermøderne organiseres af Distriktets formand, Rudi. 

 

Kommunikation: 

Nyhedsbrevene skal løbende indeholde resultaterne af de nye tiltag. 

Hvordan er turneringerne blevet afviklet, og hvilke kommende turneringer er planlagt 

Vi skal lave en folder med årshjul i distriktet, i stil med den tidligere. 

Vi skal koordinere og informere om hvordan klubber har fået nye elever, og hvorledes gode erfaringer kan 

udnyttes af andre. 

Der bør udpeges en ansvarlig for kommunikation, der sammen med formanden sikrer at klubberne altid er 

opdaterede og informerede. 

 



Uddannelse: 

Al uddannelse med undtagelse af begynderundervisning, afholdes i samarbejde med de andre distrikter i 

kreds 2. 

TU 1-4 arrangeres af Distrikt Østsjælland og afholdes i Køge. 

BC3 og Bridgelærer kurser afholdes enten i Køge eller i et af de andre distrikter. Kurserne skal give 

overskud. 

 

Der bør afholdes 4 arrangementer årligt for de eksisterende spillere, og disse arrangementer skal give 

overskud. 

Generelt skal vi sørge for at der tages billeder fra vores kurser. Det er undervisernes job at sikre dette. 

Billederne skal kunne lægges op fra undervisningsstedet. 

PE, SP står for undervisning. 

Det er desuden deres ansvar at der bliver oplært en yderligere person i disse kurser PE og SP står ligeledes 

for oplæring og autorisering af en ny lærer for turneringsledere. 

 

Turneringer: 

Holdturneringen med oprykning til mellemrækken har i mange år været skrantende. Vi må derfor nedsætte 

et udvalg som aktivt skal sørge for at flere hold deltager. Herudover skal der findes et sted, hvor arrangøren 

sammen med udvalget vil deltage i arbejdet med at få flere deltagere. Endelig skal der laves både reklame 

og promotion for turneringen.  

Turneringen kan afvikles samtidig med mellemrækken. 

 

Parturneringerne har ligeledes haft det dårligt. Der skal sættes 2 personer på turneringerne. De skal straks 

afgøre hvor turneringerne skal afvikles. 

Den valgte arrangør skal være villig til aktivt samarbejde med de 2 fra bestyrelsen, samt at promovere og 

reklamere for turneringen. 

 

Begynderturnering. Hvis den klub, som får flest begyndere, ønsker og evner at afvikle denne turnering, bør 

dette være muligt. 

Handikap turneringen var før Corona en rimelig succes, og vi må derfor forvente at kunne gentage dette.  

Klubhold turneringen var før Corona en rimelig succes, og vi må derfor forvente at kunne gentage dette. 

Den afholdes i Køge.  

 

 



Turneringsudvalget. 

Det nuværende turneringsudvalg skal derfor styrkes, således ovenstående opgaver kan løses. 

Vi har desuden overvejet om der skal oprettes en turnering til kåring af en distriktsmester. Vi har længe talt 

om muligheden for at køre det som simultanturneringer, hvor man spillere i den lokale klub. 

Der har været kontakt til DBF om hvorledes det kan løses i BC3. 

 

Undervisning 

Distrikt Østsjælland afholder turneringslederkurser som inter distrikt, hvor DBF reklamerer for kurserne på 

deres hjemmeside. Kurser skal hvile i sig selv økonomisk, da det ikke er vores ansvar, at der tilstrækkeligt 

med uddannede turneringsleder i de øvrige distrikter, men vi medtager selvfølgelig gerne deltagere fra hele 

landet. 

TL 4 er lavet til en overbygning på klubleder TL, men er ikke som tidligere en certificering til at dømme på 

distrikts niveau. 

Der har med stor succes været afholdt klubspiller kurser, og det agter vi at forsætte med. 

Vi har afholdt et BC3 kursus for Distrikt Vestsjælland i Slagelse. Der var mange deltagere og Distrikt 

Storstrøm har udtrykt interesse i evt. at få afholdt et i Næstved. 

 

Hvordan får vi flere medlemmer 

Bridgens dag har i år været en succes for de klubber der har afholdt. 

Køge har fået 17 kursister, Roskilde 25, Greve/Ishøj 6 og Ruder10 over 10 

Det er meget positivt og alene denne tilgang må bevirke at det nuværende medlemstal bevares. Det er 

vigtigt at vi holder fødekæden intakt. Nogle klubber er nede på et antal, som gør at bare et par frafald i 

sæsonen kan betyde man ikke kan fortsætte. 

Skolebridge. 

Aktiviteterne omkring skolebridge har ikke bevirket den store medlemstilgang her og nu, men det er med til 

at udbrede kendskabet til Bridge og vil dermed have en langtidseffekt. 

Bo Bilde, som har været primusmotor, har nu udvidet aktiviteten til at præsentere spillet i virksomheder. 

Rudi vil forsøge at få Bo Bilde til at komme og holde en introduktion til dette. Det kan være en inspiration til 

klubberne for at få nye medlemmer. 

DBf 

DBF har gjort sig nogen tanker, da de også mærker jo medlemsnedgangen i form af færre indtægter fra 

klubberne. 

Der har været afholdt dialogmøder med distrikterne og nogle klubber. Distrikt Østsjælland har også haft et 

videomøde for at høre om deres tanker. 



Skulle nogen klubber have lyst til at tale direkte med DBF, er de meget velkomne. 

Initiativer: 

Online kurser – vi har pointeret, at de skal forankre det i klubberne og bedt om at interesserede også bliver 

sat i forbindelse med den nærmeste klub. Dette er vigtigt, så vi ikke uddanner alene til at spille online 

bridge, det skal være klublivet, der er i centrum. 

Der er udarbejdet forskelligt materiale til inspiration, det kan rekvireres fra sekretariatet. 

Man vil også lægge vægt på klubdagen for at komme i dialog med klubberne. Den er dog udskudt til 2023 

blevet aflyst grundet manglende tilslutning. 

Afslutning 

Med det lidt skuffende fremmøde, vil møderne fremover ikke blive afholdt fredag. 

Distriktet har besluttet at hædre Per Egelund og Søren Pirmo med udnævnelse til æresmedlemmer. 

Rudi udleverede diplom og nål og takkede for mange års engageret arbejde.  

 

 

 

 


