
Beretning for sæsonen 2017-2018 

Denne aften hvor vi afholder vores generalforsamling i ifølge vedtægterne er også 

sidste turneringsaften i sæsonen. Der har i denne sæson været frafald p.g.a. 

sygdom, alder, dødsfald og rejseaktivitet, således at vi indtil jul var 56 spillere og 

heldigvis har øget antallet med 4 efter jul, så vi nu slutter med 60 trofaste spillere 

svarende til 3 grupper med 5 borde. Det er rigtig dejligt, når grupperne er lige store 

– det giver lidt mere ro, når det er tid til at skifte.  Det er også dejligt, at så mange 

spillere fra vore naboklubber velvilligt stiller op, når der er brug for substitutter. 

Som de fleste har ønsket, har vi hele sæsonen spillet alle mod alle hver enkelt aften, 

og hver tredje aften har der været op- og nedrykning mellem grupperne. Nu med 2 

par op og ned hver gang.  

Der blev sidste år spurgt om der kunne spilles holdturnering, men der var ikke 

opbakning nok til, at det ville blive en fornuftig turnering. Så 

holdturneringsmetoden, hvor NS ved bord 1 er makkere med ØV ved bord 2 må vi 

nøjes med at træne til vores enkeltmandsturneringer ved henholdsvis juleafslutning 

og sæsonafslutning. 

Til vores sølvturnering i marts 2017 havde vi 96 deltagere. I år måtte vi nøjes med 

72, da der blev spillet divisionskampe i samme weekend.  Kalenderen er ret godt 

pakket med turneringer af forskellig art, så der bliver lidt kamp om spillerne. Som 

sædvanlig havde vi dog en god dag med Hammouds gode traktement. 

Henover forår og lige før sæsonstart afholdt vi 11 velbesøgte drop-in aftener. Alle 

nød både spil og kaffebord, så vi glæder os til at fortsætte denne aktivitet med start 

den 19. april. Det er planen at spille til og med den 28. juni og de sidste to torsdage i 

august som optakt til sæsonstart den 6. september. Selvfølgelig under forudsætning 

af tilslutning til arrangementerne. 

Desværre meldte Jes Bank i eftersommeren ud, at han ikke længere kunne overskue 

at lave en undervisningsdag hos os. Vi ville gerne have holdt 10 års jubilæum med 

Jes, men det lod sig ikke gøre.  

Til Juleafslutningen havde vi 48 deltagere og p.t. er der tilmeldt 40 til afslutningen i 

næste uge, hvor klubben er vært ved 3 stk. smørrebrød og kaffe med lagkage lidt 

senere på aftenen. Det kan stadig nås at tilmelde sig. 



Distriktet afholder generalforsamling fredag den 13. april 2018 kl. 19.00 i 

Bridgehuset, Revlingebakken 33, 9000 Aalborg. Alle DBF medlemmer i Nordjylland 

er velkommen til generalforsamlingen, når man er tilmeldt. Hvis der er nogen, der er 

interesserede i at deltage, kan I give mig en melding. 

Det er nemt at være formand, når bestyrelse og medlemmer gerne tager opgaverne 

på sig. Og foruden bestyrelsen vil jeg også gerne takke alle jer, der hjælper med 

opstilling til og oprydning efter hver spilleaften. Alle hjælpende hænder modtages 

med glæde. Uden jeres hjælp fungerer det ikke. En stor tak til jer alle. 

Lisbeth Mortensen 


