
Peter Møller Nielsen 6. marts 2018
Vig Bridge Club
medl.nr. 16956

Med henvisning til distrikt Vestsjællands vedtægter § 4, stk. 2, nr. 7 stiller 
undertegnede følgende forslag til behandling på distriktets førstkommende 
generalforsamling den. 2 maj 2018:

Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at gentænke konceptet for 
afholdelsen af distriktsmesterskabet for klubhold.

-----------------------

Begrundelse:

Vi kunne atter i år konstatere, at det var den samme lille ”klike” på 4 -6 hold, der 
havde meldt sig til årets distriktsmesterskab for klubhold den 3. - 4. marts.

I et distrikt som Østsjælland har man lige siden turneringens start for snart mange år 
siden hvert år kunnet mønstre langt over 20 hold. - Og så er det endda kun de 
allerstørste klubber, der har adgang til at stille med mere end ét hold ! - Indledende 
runde(r) i maj med finale for 12 hold i august måned

Nok er distrikt Østsjælland med sine i alt 30 klubber noget større end distrikt 
Vestsjælland, der har 20 klubber. - Men det kan vel næppe begrunde den store forskel 
i tilslutningen til distriktsmesterskabet for klubhold (over 70 % i øst mod dette års 
deltagelse på 20 % i vest).

Hvorfor mon ?

a. Tidspunkt på året/dagen

Det er næppe fremmende for tilslutningen, at distrikt Vestsjælland har placeret 
turneringen midt i den værste vinter periode. 

Vi er jo ikke nogen årsunger mere og udsigten til at skulle køre hjemmefra senest kl. 
8 om morgenen ved normalt føre og endnu tidligere, hvis der skulle være sne og is på
vejene er sikkert ”skræmmende” for mange.

Og så oven i købet med risiko for at skulle frem og tilbage to dage i træk, medmindre 
man ”springer” udgifterne til et hotelophold i Slagelse.

Det kunne derfor med fordel overvejes at placere turneringen senere på året – 
eksempelvis i maj måned .



b. Turneringskonceptets forudsigelighed

Med det meget lave antal deltagende hold, som vi har oplevet de seneste mange år, er 
det selvsagt en vanskelig sag at tilrettelægge turneringskonceptet på forhånd.

Vi har heroppe i Odsherred forsøgt at promovere deltagelsen i klubhold-turneringen. 
Men det kan desværre konstateres, at vore spillere ofte slår ”kors for sig”, når de 
hører, at turneringen eventuelt skal strække sig over to dage i rap.

Jeg forstår godt distriktsbestyrelsens ide om, at i en rigtig holdkamp bør parrene på de
to hold begge møde hinanden, og at det derfor kan være nødvendigt at bruge to dage.

Men det er dog lidt tankevækkende, at forbundets to nyeste – og meget succesrige – 
holdturneringer, nemlig danmarksmesterskaberne for Seniorhold  hhv. for MIX-hold 
begge kører med korte kampe uden sideskift.

På samme måde er danmarksmesterskaberne i klubhold jo altid blevet afholdt med 11
kampe á 12 spil uden sideskift.

Hvis distrikt Vestsjælland kunne ”glemme” ideen om at ville afvikle sine kampe med 
”sideskift”, ville det være ulig lettere at etablere et for deltagerne mere forudsigeligt 
afviklingskoncept.

Et koncept, der med fordel kunne baseres på afvikling over én dag.

Skulle tilslutningen ligefrem vokse betydeligt, kan man blot etablere en indledende 
runde efter monradprincippet (som det i øvrigt også anvendes både i MIX-hold hhv. i 
Seniorhold).

De fire bedst placerede hold i monradturneringen kunne derefter sættes til at spille en 
indbyrdes finale. Denne finale kunne eksempelvis afvikles på en dag i august måned.

-----------------------

PS. For den gode ordens skyld skal det påpeges, at en vedtagelse af mit forslag om en
gentænkning ikke automatisk pålægger bestyrelsen at foretage ændringer i det 
nuværende afviklingskoncept.

Men det er både synd og skam, at distriktet bruger mange ressourcer på en aktivitet, 
der i sit nuværende koncept tilsyneladende virker ganske uinteressant for de mange  
potentielle deltagere ”derude”.
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