
TURNERINGSUDVALGETS BERETNING 2013/14 

 

Da turneringerne, der har givet anledning til særlige kommentarer, er medtaget i min beretning, 

bliver beretningen for turneringsudvalget ret summarisk. 

 

Aktiviteten har været uændret fra sidste år. 

Vi har i år haft deltagelse fra Store Heddinge, hvilket vi ikke har haft igennem de seneste år. Dejligt 

at I nu også deltager i distriktets aktivitet. 

Desuagtet er udviklingen desværre fortsat i nedadgående retning fra sidste år. Parturneringerne er 

gået tilbage med 17 par, og holdturneringerne har fået 1 hold mindre. Tilbagegangen gælder både 

for kvalifikation til DM og det samlede deltagerantal.  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 6 i Næstved. Der skal lyde en stor tak til 

arrangørerne. 

 

Turneringsafviklingen har bortset fra klubhold og seniorpar været god og tilfredsstillende 

 

For begge turneringer var det erfarne folk, der forestod tilrettelægningen og 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 fortsat 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 Svendborg har givet 2 pladser færre i år, eller i alt 20. Dette uden DM – 

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

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

 

 

               Pladser DM 2012/13  2013/14              Ændring 

Dame par, Næstved,  4 12/12  10/2x10  +6  

 

Mix par, Næstved 5 12/12  11/12  -1

  - 

 

Åben par, Næstved 7 16/18  12/14  -8 

 

Senior par, Nykøbing F. 4 16/16  8/14  -10 

 

Interdistrikt 

Indledende, Nykøbing F.  10/8  12/6  0 

Finale, Køge  - 

           

 

Distriktshold, Nykøbing F.  8  6  -2 

 



Klubhold, Næstved finale 1 8  (10)9  +1   

                                                                           (Indledende privat/finale Næstved)  

DM – Begyndere, Næstved ?  12  - 

 

DM - Klubspillere  14  10  -4 

 

Med tilbagegangen i år nærmer vi os, hvad deltagelsen er i D.Ø. og D. V. for parturneringer. Dette 

kun når sideturneringerne medregnes, hvor disse hos os ligger ganske pænt. I D.V. har de slet ikke 

sideturneringer. 

For hold halter vi langt efter de 2 andre distrikter. D.Ø. har 24 hold i 2 rækker for distriktshold og 

22 hold til klubhold. 

 

For Interdistriktsturneringen holder vi det samlede deltagerantal, men det er på et alt for lavt niveau.  

Som omtalt i beretningen stopper denne turnering grundet det meget lave antal deltagere. 

 

Vinder af distriktshold blev Jens Ulrik Fougts hold, Næstved, der hermed kvalificerede sig til 

Mellemrækken for næste år  

 

Klubhold blev igen afviklet privat for de indledende kampe, hvor finalen blev afviklet over 1 dag 

med kampe af 12 spil, hvor alle møder hinanden. Næstved A med Bodil og Flemming Haag, Poul 

og Keld Larsen, Bente Christensen og Eivind Sveinbjørnsson blev årets vinder. 

 

TIL ALLE, DER HAR KVALIFICERET SIG TIL DM, SKAL DER LYDE ET STORT TIL 

LYKKE.   

 

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

Sidste år blev turneringen markedsført for sent, og i år var interessen så ringe, at turneringen ikke 

kunne gennemføres, hvorfor den helt opgives. 

 

På turneringsudvalgets vegne 

Olaf Johansen  


