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Økonomi:     

Som det fremgår af regnskabet, balancerer indeværende år som kassereren vil komme nær-
mere ind på. 

 

Klubledermøde samt TU opdatering: 

Vi har besluttet at gennemføre klublederdag lørdag den 22. september 2018 om formidda-
gen samt en opdatering af forhold som turneringsledere samme dag om eftermiddagen, 
hvilket vil blive udsendt til klubberne. Distriktet vil denne dag være vært ved et par stykker 
smørrebrød i pausen. 

Bestyrelsen skal venligst henstille til de enkelte klubber, at der bakkes bedst muligt op om 
disse initiativer. 

 

Distriktsblad: 

Distriktets blad fungerer godt takket være en stor indsats af Ole Svinth. Bladet udkommer 
ikke på papir, men kan læses på Distriktets hjemmeside. Der skal på det kraftigste opfordres 
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 igen haft den fælles turnering for max. grønt kort, en turnering der afhol-
des hos os, idet interessen tilsyneladende er størst i vort distrikt. Denne turnering er et sær-
deles godt sted at møde ligestillede modstandere. Turneringen vil også i vort distrikt blive 
gennemført i den kommende sæson. Endvidere afholder de fire distrikter undervisningsdage 
for turneringsledere samt brug af Bridgecentral/Bridgemate.  

Efter det afholdte fællesmøde om distrikternes rolle mellem repræsentanter for distrikterne 
og forbundet, står det nu helt klart, at distrikterne fortsat vil have en central rolle at spille, 
såvel overfor klubberne og deres medlemmer, som overfor forbundet. Det var også et resul-
tat fra mødet, at de enkelte distrikter selv skulle finde den endelige form for rolle og det 
helst en rolle, der understøtter og supplerer klubberne i det daglige og på den måde er med 
til at reducere behovet for kontakt til forbundets sekretariat. I vores distrikter finder vi denne 
rolle helt naturlig at tage på os, og vi har allerede gennem vort samarbejde taget hul på den-
ne udvikling gennem en række fælles møder. Udover at være en form for hjælpere for vores 
klubber har samarbejdet været fokuseret på følgende 3 hovedområder: Turneringer ( nye og 
fælles ), undervisning samt det sociale. Det er vores overbevisning, at der ligger mange mu-
ligheder i ikke alene at udvikle disse 3 områder indenfor det enkelte distrikt, men også i at 
udvikle disse områder i vores distriktssamarbejde. Det er vores opfattelse, at distriktssamar-
bejdet bør udbygges til fælles gavn. 
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Svendborg 2017: 

Vore deltagere i DM 2017 opnåede følgende placeringer: 
Mix:  
Pia Larsen / Jan Petersen    31 A-finale 
Lone Skov Jensen / Per Hansen   34 B-finale 
Lene Holst / Hans Henning Nielsen                       47 B-finale 
Elsebeth Maagaard / John Maagaard  50 B-finale 
Lis Pilegaard / Vagn Brobæk  60 B-finale 
  
Damepar:  
Elsebeth Maagaard / Lisbett Damm  22 
Inge A. Andersen / Paula Sindholt  37 
 
Åben par:  
Thomas Nielsen / Jan Petersen   16 B-finale 
Carl Andersen / Carl Erik Møller  38 B-finale 
Karsten Meiland / Jesper R. Stokholm                   60 B-finale 
Bente Kjeldal / Jens Erik Jensen                             67 B-finale 
Annette Prehn / Preben Jakobsen                           76 B-finale  
Lene la Cour / Poul-Michael la Cour                     78 B-finale   
  
Mellemrækkerne Kreds 2:    
Resultater for de fra Distrikt Vestsjælland deltagende hold: 
MR 1: Ole Colding-Olsen nr. 9 
MR 2X: Claus Moesgaard nr. 10 og Knud G. Rasmussen nr. 12  
MR 2Y: John Maagaard nr. 3 og Bent Daugaard nr. 11 
 
Distriktshold:  
Sæsonen 2017/18 bestod af 10 hold i serie 1 og 8 hold i serie 2. 
Vinderne af serie 1 blev Helle Bergmann’s hold og vinder af serie 2 og dermed oprykning 
til serie 1 blev Martin Rather’s hold. 
 
Klubholdturnering:    
Klubholdturneringen blev afviklet med deltagelse af 4 hold. Kalundborg vandt og repræsen-
terer 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 24 par med følgende resultat:   
Bedste par fra Vestsjælland blev som nr 1: Aase Bach Jensen / Joan Meyer, nr. 2: Sanne 
Voss / Ivan Jørgensen og nr. 3 Flemming Hansen / Arne Astrup.  
 
Damepar:   
Damepar havde i sæsonen 2017/18 deltagelse af 14 par. Resultater blev: Nr. 1 Hanne Knud-
sen / Elise Nygaard, Nr. 2 Lene Holst / Lone Skov Jensen og nr. 2 Elsebeth Maagaard / Lis-
bett Damm. 
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Seniorpar:  
Seniorpar havde i sæsonen 2017/2018 deltagelse af 12 par. Resultater blev: Nr.1 Otto Rump 
/ Niels Skipper og Nr. 2 Dagny Lundgaard / Jan Petersen. 
 
DM for begyndere:  
I denne landsdækkende turnering for begyndere deltog i Slagelse 14 par i 10 4-bords og en 
3-bords Mitchell: NS vindere blev nr. 1: Keld H. Hansen / Johannes Stoltenborg og Erik 
Svendsen / Lauge Voldby. ØV vindere blev nr. 1. Claus Illemann / Stig Jensen og Freddy 
Dybdal Andersen / Lars Jørgensen.  
 
Åben par:  
Åben par havde i sæsonen 2017/2018 deltagelse af 20 par. De 6 bedste par deltager ved 
DM. hvilket blev Pia Larsen / Thomas Nielsen, John Maagaard / Karsten Meiland, Irene 
Keller-Collet / Otto Rump, Carl Andersen / Carl Erik Møller, Birgit Fog / Arne Poulsen og 
Svend Stenhøj / Ole Svinth. 
 
Mixed par:  
Mixed par havde i sæsonen 2017/2018 deltagelse af 19 par. De fem bedste par deltager ved 
DM, hvilket blev Kirsten Klæbel / Preben Jakobsen, Dagny Lundgaard Carl Erik Møller, 
Annette Prehn / Thomas Nielsen, Lis Pilegaard / Vagn Brobæk og Lone Skov Jensen / Per 
Hansen.   
 
 
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. 
 

Bestyrelsen Distrikt Vestsjælland 
 


