
TURNERINGSUDVALGETS BERETNING 2012/13 

 

Aktiviteten har været uændret fra sidste år. 

Hvor der sidste år var stabilitet i forhold til foregående år, må det i år konstateres, at udviklingen 

KUN er gået én vej – og det er desværre tilbage. Dette gælder både for kvalifikation til DM og det 

samlede deltagerantal. Til årets sidste turnering, mix par, var det så grelt, at der var flere pladser til 

DM, end der ved første udløb af fristen var tilmeldte par i kvalifikationsrækken. Da tilbagegangen 

samtidig er ret markant, kan udviklingen kun give anledning til bekymring for de kommende 

sæsoner. 

 

Turneringerne er blevet afviklet: 3 Nykøbing F og 5 i Næstved. Der skal lyde en stor tak til 

arrangørerne. 

 

Turneringsafviklingen har i år været god og tilfredsstillende. 

 

At forberedelsen til en turnering kræver stor præcision for brugen af EDB, fik vi i år et par 

eksempler på:  

Ved dame par viste det sig, at kortlægningen var sket over 2 gange, hvor der i mellemtiden havde 

været en opdatering af maskinen. Selvom operatøren havde forsikret, at det ikke ville give nogen 

problemer, viste det sig, at kortfordelingerne til kvalifikationsrækken ikke var korrekt på 

udskrifterne for 2. sektion. Trods store anstrengelser kunne den korrekte kortfordeling ikke findes. 

Da alle deltagerne tiltrådte, at der ikke var behov for, at de blev lagt manuelt ind dagen efter, blev 

der ikke gjort mere ved problemet. 

 

Ved mix par B-rækken skete der også noget teknisk, idet sølvpointene blev givet efter resultatet for 

2. sektion og ikke slutstillingen, ligesom den valgte tabel for sølvpoint var fra bronzepoint. 

Arrangøren var opmærksom på problemet, hvorfor det blev nævnt ved præmieoverrækkelsen, at de 

tildelte point ville blive ændret både med hensyn til antal og hvem rette modtagere var. Forholdet er 

efterfølgende berigtiget. 

 

For begge turneringer var det erfarne folk, der forestod afviklingen. Selv for dem kan edb godt give 

overraskelser – hvorfor læren må være, at turneringsafvikling ALDRIG bliver ren rutine. 

 

Deltagelsen i DM-begyndere og DM- klubspillere er så lav i distriktet, at der med rette kan stilles 

spørgsmål ved afviklingen af disse to turneringer. Da tilslutningen på landsplan heller ikke er 

tilfredsstillende, mener jeg, at DBf burde overveje begge turneringer. 

   

Kvalifikationen til Vingsted har givet 2 pladser mere i år, eller i alt 22. Dette uden DM – 

Begyndere, hvor vinderne i Næstved også er inviteret til Vingsted, selvom deltagerantallet i 

Næstved var så lavt, at det ikke kunne indgå i landsresultatet. 

 

 

               Pladser DM 2012/13  2011/12              Ændring 

Dame par, Nykøbing F.,  3 12/12  10/3x10  -16  

 

Mix par, Næstved 8 12/12  16/16  -8

  - 

 



Åben par, Næstved 5 16/18  10/2x16  -6 

 

Senior par, Næstved 6 16/16  14/2x10  -2 

 

Interdistrikt 

Indledende, Nykøbing F.  10/8  18/10  -10 

Finale, Køge  - 

           

 

Distriktshold, Nykøbing F.  8  10  -2 

 

Klubhold, Næstved 1 8  6/12                      -4

  

    (Indledende privat/finale Næstved)    

DM - Begyndere 2 ?  8  - 

 

DM - Klubspillere  14  10  -4 

 

På distriktsplan ligger vi ganske flot omkring deltagelse i parfinalerne, idet vi har langt den største 

opbakning til disse turneringer. Det er især i sideturneringerne, at opbakningen er langt større hos 

os. 

 

For Interdistriktsturneringen ligger vi stadigt pænt i rød række, hvor vi i grøn række er gået stærkt 

tilbage og ligger nu med laveste deltagerantal. 

 

Vinder af distriktshold blev Christian Wennickes hold, Næstved, der hermed kvalificerede sig til 

Mellemrækken for næste år  

 

Klubhold fik i år en anden afviklingsform, hvor vi ikke spillede de indledende private kampe. Om 

dette er forklaringen på den store tilbagegang ved jeg ikke. Om vi skal opretholde denne form for 

afvikling ved jeg heller ikke, da den er meget dyr, og giver et pænt underskud. Hvad er 

forsamlingens holdning til afviklingen af klubhold? 

 

For holdkampe ligger vi langt efter Østsjælland og Vestsjælland. Jeg ved ikke umiddelbart, hvad 

distriktet kan gøre for at styrke interessen, men jeg hører gerne forslag fra forsamlingen. 

Udviklingen ligner desværre den klub, som jeg kommer fra.   

 

Sidste år blev der taget initiativ til en ny turnering for de par, der har kvalificeret sig til Vingsted.  

Turneringen afvikles i juni i Næstved. Turneringen kom desværre først på plads ret sent sidste år, så 

opbakningen var ikke stor nok til, at turneringen kunne afvikles. I år er der ved alle turneringer 

annonceret om turneringen, hvorfor vi spændt venter på opbakningen fra de kvalificerede par til 

denne sølvturnering. 

 

På turneringsudvalgets vegne 

Olaf Johansen  


