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Økonomi: 

Som det fremgår af regnskabet udviser indeværende år et overskud, som kasseren vil kom-
me nærmere ind på. Vi har med dette udgangspunkt besluttet at gennemføre en undervis-
ningsdag med Mathias Bruun til favørpris for deltagerne. Denne dag vil blive afholdt den 
10. september 2016, hvilket er udsendt til klubberne, hvoraf det også fremgår, hvordan der 
tilmeldes. 

Bestyrelsen skal venligst henstille til de enkelte klubber, at der gøres en endnu større indsats 
for at få de enkelte medlemmer til at deltage i distriktets turneringer generelt.   

 

Distriktsblad: 
Distriktets blad er genopstået takket være en stor indsats af Ole Svinth. Bladet udkommer 
ikke på papir, men kan nu læses på Distriktets hjemmeside. Der skal på det kraftigste opfor-
dres til, at de enkelte klubber / medlemmer forsyner Ole med relevant stof, som kan være til 
alle distriktets medlemmers interesse. Endnu engang tak Ole for din indsats. 

 

Hjemmeside:  
Distriktets hjemmeside forsøges hele tiden forbedret. Otto Rump er den egentlige ansvarlige 
for projektet, og han er åben for alle henvendelser fra de enkelte medlemmer, hvis der måtte 
være noget til fælles interesse, som kan offentliggøres på hjemmesiden. Således fremgår de 
enkelte klubbers særlige turneringer altid på hjemmesiden.  
 
Samarbejde med nabodistrikter: 
Vort samarbejde med Distrikt Østsjælland, Distrikt Storstrøm og Distrikt Bornholm funge-
rer godt, og vi har haft den fælles turnering for max. grønt kort. Denne turnering er et særde-
les godt sted at møde ligestillede modstandere, men det er tilsyneladende kun hos os den 
finder interesse. Turneringen vil også i vort distrikt blive gennemført i den kommende sæ-
son. Endvidere afholder de fire distrikter undervisningsdage for turneringsledere samt brug 
af bridgecentral. De 4 distrikter stillede forslag til det netop afholdte repræsentantskabsmø-
de om, at budgettet fremover godkendes af repræsentantskabet og ikke som nu udelukkende 
af hovedbestyrelsen. Vi fik desværre ikke dette forslag vedtaget, hvilket undre os meget. 
Hovedbestyrelsen stillede forslag om en kontingentforhøjelse på kr. 20, som blev vedtaget. 
Vi stemte nej til denne forhøjelse, men da vi kun var 5 distrikter der gjorde dette, blev for-
slaget vedtaget. Vi er ikke enig i den prioritering hovedbestyrelsen for nuværende foretager, 
så vi arbejder videre for at vores synspunkter på et tidspunkt vil vinde gehør. Vi er af den 
opfattelse at der skal gøres mere for bredden. 
 

Svendborg 2015: 
Vore deltagere i DM 2015 opnåede følgende placeringer: 
 
Mix:  
Pia Larsen / Jan Petersen      4 B-finale 
Anne Grete Svare / Preben Jakobsen     7 B-finale 
Sarah Basnov / Steven Sidelmann Basnov             34 B-finale 
Ingelise Andreasen / Otto Rump                            53 B-finale  
Dagny Lundgaard / Carl Erik Møller                     59 B-finale 
Lone U. Jørgensen / Jens Jørgensen                       67 B-finale 
Grethe Andersen / Jens Peder Jensen                  80 B-finale 
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Damepar: 
Helle Bergmann / Helle Trier  35 
Sonja Rasmussen / Tove Aakjær Jakobsen  42  
 
Seniorpar: 
Anne Grete Svare / Preben Jakobsen  28 
Otto Rump / Jens Schultz-Møller  39 
Hans Olesen / Ole Scheel Nielsen  44 
 
Åben par: 
Karsten Hansen-Nord / Karsten Meiland  31 A-finale 
Otto Rump / Jens Schultz-Møller  33 B-finale 
Thomas Nielsen / Jan Petersen  36 B-finale 
John Callisen / Tommy Schmidt Elholm 55 B-finale  
Birgit Brix / Erik Madsen  70 B-finale 
Lis Pilegaard / Jytteneia Kamstrup  71 B-finale 
 
 
Mellemrækkerne Kreds 2: 
Resultater for de fra Distrikt Vestsjælland deltagende hold: 
Række 2X: Ole Colding-Olsen nr. 1 og Otto Rump nr. 9  
Række 2Y: Claus Moesgaard nr. 6 og Knud G. Rasmussen nr. 10.  
 
Distriktshold:  
Sæsonen 2015/16 bestod af 10 hold i serie 1 og 12 hold i serie 2. 
Vinderne af serie 1 og dermed oprykning til mellemrækken blev John Maagaard’s hold og 
vinder af serie 2 og dermed oprykning til serie 1 blev Henning Madsen’s hold. 
 
Klubholdturnering: 
Klubholdturneringen blev afviklet med deltagelse af 4 hold. Svinninge vandt og repræsente-
rer Distriktet ved DM for klubhold.  
 
Klubspillerturnering: 
Turneringen blev igen i år afviklet i samarbejde med Distrikt Østsjælland og Distrikt Stor-
strøm. 
Max grønt kort: 

Der deltog 28 par med følgende resultat:   
Bedste par fra Vestsjælland blev som nr. 1 Bente Friis og Henrik Friis, Skælskør  
 
Damepar: 
Damepar havde i sæsonen 2015/16 deltagelse af 14 par. De to bedste par i deltager ved DM, 
hvilket blev: Jytteneia Kamstrup / Lis Pilegaard og Hanne Knudsen / Elise Nygaard. 



Distrikt Vestsjælland 
Bestyrelsens beretning 2015/2016 

 

TORUMsoft 27. april 2008 Side 3 af 3 
 

Seniorpar: 
Seniorpar havde i sæsonen 2015/2016 deltagelse af 16 par. De to bedste par deltager ved 
DM, hvilket blev Jytteneia Kamstrup / Vagn Brobæk og Dagny Lundgaard / Carl Erik Møl-
ler. 
 
DM for begyndere: 
I denne landsdækkende turnering for begyndere deltog i Slagelse 16 par i to 4-bords Mit-
chell: NS vindere blev nr. 1. Maj-Britt Thy / Michael Thy (Bridge 83). ØV vindere blev nr. 
2. Susanne Ryberg / Henning Højsgaard Jensen (Høng). Disse 2 par deltager i DM i Svend-
borg. 
 
Landshandicapturnering: 
I denne turnering deltog 18 par og vinder blev Poul Gorm Hansen og Anders Vigen (Bridge 
83). 
 
Åben par: 
Åben par havde i sæsonen 2015/2016 deltagelse af 15 par. De 5 bedste par deltager ved 
DM, hvilket blev Thomas Nielsen / Jan Petersen, Lone Skov Jensen / Per Hansen, Otto 
Rump / Jens Schultz-Møller, Preben Jakobsen / Ole Svinth og Carl Andersen / Gorm Jen-
sen. 
 
Mixed par: 
Mixed par havde i sæsonen 2015/2016 deltagelse af 20 par. De syv bedste par deltager ved 
DM, hvilket blev Pia Larsen / Jan Petersen, Irene Keller-Collet / Otto Rump, Elsebeth 
Maagaard / John Maagaard, Lone Skov Jensen / Per Hansen, Lis Pilegaard / Vagn Brobæk, 
Margit Olsen / Preben Jacobsen og Hanne Knudsen / Ole Svinth.  
 
 
Til slut skal bestyrelsen udtrykke en stor tak til Slagelse Bridgecenter for deres aktive med-
virken til afviklingen af distriktets turneringer. Endvidere tak for den gode service, som 
kommer alle deltagere til gode. 
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