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Beretning 2008

I bestyrelsen er vi af den opfattelse, at Vodskov Bridgeklub primært skal være en klub for bridgespillere, som 
spiller bridge for at hygge sig og være sammen med andre. Vi skal selvfølgelig ikke underkende at 
konkurrencemomentet er med til at gøre det sjovt at spille bridge.

Vi føler derfor, at vores opgave er at gøre rammerne for vore medlemmer så gode som mulige.

Lokaleforholdene har været til debat i mange år. Det er især støjniveauet, som medlemmerne har udtrykt 
utilfredshed med. Efter indførelse af totalt rygeforbud i Vodskov Hallen fra 1. april 2007, har vi haft mulighed 
for at inddrage ”mellemlokalet” i spillelokalet. Det har bevirket mindre støj. 

Vi har sidste år været 96 spillere onsdag aften eller 24 borde. Det er absolut det maksimale, som de 
nuværende rammer kan klare. Det kræver stadig et moderat stemmeleje at spille bridge i Vodskov.

Vi har også været uheldige med, at hallen i en periode var uden cafeteria. Det håber vi ikke sker igen. Vi har 
nu fået en ny halbestyrer Ole Kristiansen, som vil gøre meget for, at det bliver en positiv oplevelse at komme 
og spille bridge i Vodskov Hallen.

Vi syntes vel efterhånden at kvaliteten af inventaret i spillelokalet trænger til renovering. Vi vil prøve at 
påvirke hallens bestyrelse til at overveje dette. Vi har et medlem i klubben som også sidder i hallens 
bestyrelse, måske kan vi påvirke af den vej. 

Love og regler
Vi har nu haft nogle uofficielle klubregler liggende på hjemmesiden det seneste år. Der er blevet tilrettet i 
sommeren 2008, og de fremstår nu bestyrelsens forslag, som kommer til afstemning senere på denne 
generalforsamling.

Selv om det primært skal være hygge at spille bridge i Vodskov, så har medlemmerne også udtrykt ønske 
om løbende at lære lidt mere om spillet og dets regler.

Hvis medlemmerne ønsker opdatering af konventioner og spilleteknik, vil der blive tilbudt undervisning om 
dette emne. Hvordan og hvornår det skal foregå indrettes efter medlemmernes ønske.

Vi vil fra starten af sæson 2008-09 bruge 5 minutter hver spilleaften fra kl. 18.55 til 19.00 til lige kort at 
komme med meddelelser og eller en enkelt ting fra lovbogen. De, som ikke ønsker denne information, må så 
vente med at komme ind i spillelokalet til kl. 19.00.

Klubbens vedtægter er ved at være lidt ”slidte” og utidssvarende, bestyrelsen overvejer i denne sæson at 
arbejde med en revision, så medlemmerne har et forslag inden sæsonafslutning.

Fra DBF har vi en skabelon for, hvordan vedtægter skal opbygges, og hvad de skal indeholde. Denne 
skabelon har vi som udgangspunkt tænkt os at følge.

I 2. halvår 2008 udarbejder bestyrelsen et forslag, som kommer til høring bland medlemmerne i 1 halvår 
2009. Derefter skulle gerne ligge et gennemarbejdet vedtægtsforslag, som kan komme til afstemning ved 
generalforsamlingen den 9. september 2009.

Substitutter
Vi er meget afhængige af at kunne trække på substitutter fra vores naboklubber. For at substitutter fortsat 
har lyst til at møde når der er behov, skal de føle sig godt modtaget. Det har knebet, specielt når der har 
været dobbeltsubstitutter. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der i hver række udpeges en ansvarlig for at 
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substitutter bliver registreret, og at de får en orientering om servicering i pausen. Dette kan især være 
nødvendigt, når der kommer spillere som ikke er kendt med forholdene.

God behandling af substitutterne er: De bliver tilbudt kaffe/the og brød eller øl/vand i pausen. De par som de 
substitutter for betaler så til cafeteriet den efterfølgende spilleaften. 

Bridgemate
Den største nyskabelse i klubben i året 2007-08 har været indkøb af bridgemate. Vi har nu brugt det et halvt 
år. Tilsyneladende er medlemmerne tilfredse med nyskabelse. Uden et betydeligt bidrag fra Spar Nord
Fonden havde vi ikke haft økonomisk kraft til at løfte investeringen. Endnu engang en stor tak til Spar Nord
Fonden.

Kvalifikationsturnering i Vodskov Bridgeklub
Klubben afholdt sidste år kvalifikationsturnering for mixed par. Der var 44 tilmeldte spillere. Vores egne 
gjorde det meget pænt, selv om der var meget stærke par tilmeldt udefra. I indeværende sæson er vi tilbudt 
at arrangere kvalifikationsturnering for Dame Par. Det er fastsat til onsdag den 15. oktober. Det er onsdag i 
uge 42 som er skolernes efterårsferie, hvor vi ikke har almindelig turneringsaften.

Interne resultater:
Klubmestre i 2007-08 blev Rasmus og Morten Jepsen. De vandt 3 ud af fire par turneringer i A-rækken, 
endnu engang tillykke. Rasmus og Morten har fra denne sæson valgt at søge nye udfordringer i BK Nord.–
så lykke til.

For de 16 spillere som i sæsonen har optjent flest bronzepoint i klubben, blev afholdt en 
enkeltmandsturnering onsdag, den 23. april. Vinder blev Andreas Larsen.

Hold:
A-gruppen: Nina Skov/Henri Letswaart, Ginette Blansjaar, Claus Johansen og Erik Christensen.
B-gruppen: Ellen Bundgaard, Jørn Larsen, Peter Lindgaard Christensen og Anette Odgaard.
C-gruppen: Tove Larsen, Kaj Larsen, Ninna Iversen og Inger Linnebjerg.

Externe turneringer:

Nytårsturnering:
Rigtig mange deltog i nytårsturneringen søndag den 6. januar 2008. Ca. 10 % af deltagerne spiller i Vodskov 
Bridgeklub. Det må siges at være en værdig repræsentation. Der blev en til en enkelt førsteplads som gik til 
Elly Kjeldsen og Ingrid Møller og fire andenpladser, som gik til Andreas Larsen - Carsten Frandsen, Knud
Pedersen - Svend Sjørslev, Keld Pedersen - Keld Zimmer og Niels Elsnab - Niels Ole Nielsen.

Vinterhold i Hjallerup:
Fra Vodskov BK deltog et enkelt hold i turneringen arrangeret af Hjallerup BK. Holdet bestod af Mogens 
Tranholm Jeppesen, Inger M. Jeppesen, Søren Kloch og Erik Væversted Nielsen. Holdet fik en samlet 4. 
plads.

Dame Par:
Ved distriktsfinalen den 11. november 2007 opnåede Ellen Bundgaard sammen med Lisbet Andersen BK 
Nord en 8. plads.

Veteran Par:
Ved distriktsfinalen den 27. januar 2008 opnåede Viggo Toft og Knud Aaen en 9.plads.

Mixed Par:
Ved distriktsfinalen den 22. marts 2008 opnåede Ginette Blansjaar og Erik Christensen en 4. plads. 

Åben Par:
Ingen fra klubben har deltaget i kvalifikationsturneringer.
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Nybegyndere og klubspillere:
Blev afviklet i 2008 afviklet i Sæby, uden deltagelse af spillere fra Vodskov.

Klubbens historie:
Klubben blev stiftet 3. november 1976. Er nu 32 år gammel. Det har været interessant at læse i protokollen 
fra klubbens start. For at alle interesserede kan læse klubbens historie, har Mogens Tranholm Jeppesen 
lovet at skrive klubbens historie. Det er tanken at det skal offentliggøres på klubbens hjemmeside. Det 
regner vi med bliver gjort i denne bridgesæson.

Nye medlemmer:
Skal vi fastholde nuværende medlemstal? Hvis ja – hvordan gør vi det så. Vi har i år valgt at annoncere i 
Vodskov Avis, Nørresundby Avis og Hals Avis efter nye kursister. Der er startet et hold kursister som 
forhåbentlig bliver medlemmer. For at få lidt yngre til at spille bridge er det ikke nok at annoncere. Den 
vigtigste påvirkning er den vores medlemmer kan udøve, så vi kan alle gøre noget for at rekruttere nye 
spillere ved i inspirerende vendinger at fortælle familie og venner om glæden ved at spille bridge.

Markedsføring:
Sammen med øvrige klubber søgte vi i DBF’s medlemsfond om penge til at bridgeklubber i Aalborg 
kommune lavede en fælles markedsføring af bridgen. Vi udarbejdede en pjece som første gang blev uddelt 
ved Aalborg Bibliotekernes foreningsmarked 2007 den 8. oktober. Til det samme arrangement i år, afvikles 
den13. september, vil vi også være til stede. Er der nogle som har lyst til at vise andre hvordan der spilles 
bridge ved selv at spille, er I meget velkommen den dag.

Nyt tekniske udstyr:
Nu har vi BRIDGECENTRAL et edb-programmet til resultatformidling. BRIDGEMATE er et udstyr til 
indsamling af resultater. Begge dele noget som vi har indtryk af, at medlemmerne er godt tilfredse med. Det 
næste bliver måske en kortblandemaskine, så den samme kortfordeling kan spille i alle rækker, og man ved 
selvstudium efter spillet kan se, hvordan det skulle være meldt og spillet. Er det en facilitet som 
medlemmerne ønsker?

Klubsamarbejde:
I juli 2008 havde vi det første møde mellem klubberne Sæby, Hjallerup, Hals Vestbjerg og Vodskov, om 
hvordan og hvor meget klubberne i fremtiden skal samarbejde.

I sæson 2008-09 vil vi forsøge at lave en fælles holdturnering. I år afvikles den i Sæby, bliver det en succes 
kan det blive sådan at spillestedet går på skift mellem klubberne.

Til slut en stor tak til de medlemmer, der gør en indsats for vores fælles bridgeklub. Tak for godt og 
inspirerende samarbejde i bestyrelsen. 

Vi er heldigvis mange, som gerne ser, at der er gode rammer for bridge i nærområdet. 


