
TURNERINGSUDVALGETS BERETNING 2014/15 

 

På vegne af turneringsudvalget skal jeg herved aflægge beretning for 2014/15 

 

Aktiviteten er blevet udvidet fra sidste år, idet forbundet den 19.4.2015 har afviklet en 

landsdækkende handicapturnering, der for distriktet blev afviklet i Næstved.  

Vi har igen i år haft deltagelse fra Store Heddinge samt fra distriktets nye klub, Turneringsklubben 

Midtsjælland. 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. Især 

Interdistriktsturneringen for grønne kort, DM-begyndere og DM-klubspillere har virkelig svært ved 

at få deltagere. Kun fordi vi kunne gå sammen med Distrikt Vestsjælland, kunne vi give de 

tilmeldte mulighed for at spille turneringerne. Det er tankevækkende, at det især er turneringerne 

særligt rettet mod nye og lidt øvede spillere, at det for vort distrikt er noget nær umuligt at skabe 

interesse for de tilbudte turneringer. Dette selvom interdistriktsturneringen var gratis at deltage i. 

 

Turneringerne er blevet afviklet: 2 Nykøbing F og 5 i Næstved. Der skal lyde en stor tak til 

arrangørerne. Vi sender også en stor tak til Distrikt Vestsjælland, der så velvilligt har stillet sig til 

rådighed for deltagere fra vort distrikt i 3 turneringer hos dem. 

 

Vi kan glæde os over, at turneringsafviklingen har været god og tilfredsstillende. 

 

   

Kvalifikationen til Svendborg har givet 3 pladser færre i år, eller i alt 17.  

 

 

               Pladser DM 2014/15  2013/14              Ændring 

   _______  _______  

   

Dame par, Næstved,  4 10/16  10/2x10  -4  

 

Mix par, Næstved 5 12/10  11/12  -1

   

Åben par, Næstved 5 12/16  12/14  +2 

 

Senior par, Nykøbing F. 3 12/16  8/14  +6 

 

Interdistrikt 

Afviklet i Slagelse.  0/3  12/6  -3 

 - 

           

 

Distriktshold, Nykøbing F.  8  6  +2 

 

Klubhold, Næstved  1 6  (10)9  -3/-4   

                                                                           (Indledende privat/finale Næstved)  



DM – Begyndere, Slagelse  4  12                      -8

   - 

 

DM – Klubspillere, Slagelse 0  10  -10 

 

Landsdækkende handicapturnering, 

Næstved   18  - 

 

Med tilbagegangen i år må det forventes, at vi samlet ligger under, hvad deltagerantallet er i vore 2 

nabodistrikter. Dette selvom de i Distrikt Vestsjælland ikke har sideturneringer.  

Denne udvikling kan vi da ikke være tilfreds med!!  

Skal vi ikke give hinanden håndslag på, at vi går hjem i hver vores klub og sørger for, at 

tilmeldingen til næste år stiger markant. Det er både lærerigt og udviklende at deltage i distriktets 

turneringer, da man her i ofte uvante omgivelser og mod ukendte modspillere skal præstere, så også 

andre kan se, at man har udviklet sig ved bridgebordet.   

 

For Interdistriktsturneringen fik vi fra vores distrikt kun 3 deltagere med grønt kort. Til næste år 

forsøges et sidste tiltag for at bevare denne, i vores øjne attraktive turnering for nye spillere, med et 

koncept, hvor der afvikles turnering i hvert af de 3 distrikter, men hvor der er en overbygning 

svarende til klubsølv. Jeg kan ikke henstille kraftigt nok til den enkelte klub, at der gøres en stærk 

indsats for, at spillere med grønt kort opfordres til at melde sig til turneringen. Hvis det ikke bliver 

en succes, så må det imødeses, at turneringen er afviklet for sidste gang i regi af de 3 distrikter.  

 

Vinder af distriktshold blev Jari Hansens hold, Nykøbing F med Anne Hansen, N.F samt Janne 

Bøgh og Jesper Seidelin Bøgh, Vestlollands Bridgeklub, der hermed kvalificerede sig til 

Mellemrækken for næste år  

 

Klubhold blev, grundet den ringe tilslutning, afviklet over en weekend, hvor alle mødte alle i kampe 

over 12 spil. Poul Larsens hold fra Turneringsklubben Midtsjælland med følgende yderligere 

spillere Bodil og Flemming Haag og Keld Larsen blev årets vinder, som forventeligt repræsenterer 

distriktet ved året kamp om DM for klubhold. 

 

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

LYKKE.   

 

 

 

På turneringsudvalgets vegne 

Olaf Johansen  


