Beretning 2009
I sæson 2008-09 er der ikke sket de store ændringer i Vodskov Bridgeklub. Den eneste ændring er vel, at vi
nu har en 10 minutter kortere kaffepause, så vi kommer lidt før hjem.
I bestyrelsen har vi, ud over det sædvanlige arbejde med turneringsplanlægning/afvikling, arbejdet med at få
lovreglerne og informationsniveauet trimmet.

1. Undervisning
Sidste efterår havde vi et undervisningshold på 8. I august 2009 havde vi et intensivt undervisningshold på
11personer. De fleste spiller nu i klubben.
Tidligere underviste vi efter BRIDGEVEJEN eller DANSK BRIDGESTANDARD, Disse to grundsystemer
afløses nu af et fælles nordisk system, som der er ved at blive udarbejdet undervisningsmateriale til. Det nye
er i høj grad baseret på egen opgaveløsning via internettet.
2. Love og regler
Dansk bridgeforbund har med assistance fra Dansk Idrætsforbund udarbejdet en skabelon for
klubvedtægter, vedtægter som er fremtidssikrede. Bestyrelsen har brugt denne skabelon og udarbejdet de
vedtægter, som kommer til afstemning på dette års generalforsamling.
Som en konsekvens af de bemærkninger, der kom til vores klubregler på sidste års generalforsamling, har
bestyrelsen revideret klubreglerne efter medlemmernes ønske. De reviderede klubreglerne er også til
afstemning på dette års generalforsamling.
3. Kontingentniveau
Under debatten om klubbens økonomi på sidste års generalforsamling kom et forslag om et højere
kontingentniveau. Vi har diskuteret dette i bestyrelsen og formuleret følgende overordnede mål:




På sigt skal klubben have en egenkapital der svarer til årsomsætningen.
Vi skal have mulighed for at vedligeholde og investere i relevant bridgeudstyr.
Vi skal have et kontingentniveau og serviceniveau, der gør det attraktivt at være medlem af klubben.

Klubben har kun i meget begrænset omfang søgt sponsorater. Derimod søger vi alle de fonde, som er
relevante, når vi investerer i større ting.
4. Medlemmer
Efter sidste sæson havde onsdagsklubben forholdsvis mange som ønskede at stoppe. Derfor har vi i år
kunnet give plads til 10 helt nye medlemmer og 3 medlemmer der tilbage efter en pause fra klubben.
5. Bridgehjælpemidler
EDB programmet ”BRIDGECENTRAL” begyndte vi at bruge i klubben i 2005. Dette program gør det muligt
at se resultaterne på klubbens hjemmeside i den form, medlemmerne er vant til at se. BRIDGECENTRAL er
i dag en helt naturlig del af bridgeudstyret.
BRIDGEMATE indkøbte klubben i december måned 2007. Vi har nu brugt systemet i 1½ sæson. De små
terminaler gav store arbejdslettelser for de turneringsansvarlige. Ligeledes kom der med indførelse af
BRIDGEMATE flere informationer om spillene på klubbens hjemmeside. BRIDGEMATE er nu blevet en helt
naturlig del at det udstyr, vi bruger en klubaften.
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Bestyrelsen formoder, at det ikke varer længe, før der skal andre hjælpemidler til. Det næste i rækken kunne
være en kortsorteringsmaskine. Fordelen ved blandede kort er, at der spilles med den samme kortfordeling i
alle rækker og at kortfordelingen kan ses i BRIDGECENTRAL.
6. Hjemmeside:
Der er en meget stor del af medlemmerne, som bruger klubbens hjemmeside. I 2004 undersøgte vi ved
spørgeskema, hvor stor en del af klubbens medlemmer, der brugte hjemmesiden. Det viste sig at være ca.
80 %. Det tal er givet højere i dag.
Vi har derfor valgt at øge informationsniveauet. Vi har indtil juli 2009 haft plads på DBF’s server. Pladsen
blev for trang, og der var for mange begrænsninger, bestyrelsen har derfor besluttet at investere i vores eget
webhotel. Hjemmesiden heder nu www.vodskov-bridgeklub.dk ,
7. Mandagsklubben
Vodskov Bridgeklub spiller ikke kun onsdag aften. Som det fremgår af klubbens ny hjemmeside, har vi også
kortspil mandag eftermiddag. Vi har valgt at give mulighed for at spille bridge om dagen for dem, som ikke
kan onsdag aften.
Vi kan kun plads til 96 spillere i onsdagsklubben, derfor er det praktisk at have et tilbud til bridgespillere som
ønsker at spille bridge i Vodskov når der er ”fuldt hus” i onsdagsklubben.
Mandagsklubben har pt. 44 medlemmer, en stor del spiller også onsdag aften.
8. Interne resultater:
Klubmestre i 2008-09 blev Erik Christensen og Claus Johansen. De vandt 2 ud af fire par turneringer i Arækken. Det er ottende gang de sammen er klubmestre - tillykke.
For de 16 spillere som i sæsonen har optjent flest bronzepoint i klubben, blev der afholdt en
enkeltmandsturnering onsdag, den 15. april. Vinder blev Carsten Frandsen.
Hold: Lige før jul afholdt vi en holdturnering over 3 aftener. Der var 2 grupper.
Vinder af A-gruppen: Andreas Larsen, Carsten Frandsen, Knud Aaen og Viggo Toft.
Vinder af B-gruppen: Inger M Jeppesen, Mogens Tranholm Jeppesen, Søren Klock og Jes Tyrrestrup
9. Externe turneringer:
Nytårsturnering:
Rigtig mange deltog i nytårsturneringen søndag den 4. januar 2009. Der var i alt 480 deltagere, heraf 33 som
spiller i Vodskov BK. Der blev til en enkelt førstepladser til Tommy Andersen med hans faste makker fra Hals
BK Ulla Andersen. 3 andenpladser til Ginette Blansjaar og Erik Christensen, Thorkild og Kamma Bjerregaard
og Tove Brøndum og Karin M Pedersen.
Vinterhold i Hjallerup:
Fra Vodskov BK deltog et halvt hold i turneringen arrangeret af Hjallerup BK. Holdet bestod af Erik
Væversted Nielsen og Mathias Bruun sammen med to Hjallerup spillere Gunnar Nielsen og Thorkild
Christensen. Holdet fik en samlet 5. plads.
Dame Par:
Ved distriktsfinalen havde vi ingen repræsentanter.
Veteran Par:
Ved distriktsfinalen den 16. november 2008 opnåede Viggo Toft og Knud Aaen en 9.plads.
Mixed Par:
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Ved distriktsfinalen den 23. marts 2009 opnåede Birthe Rye og Bent Larsen en 20. plads.
Åben Par:
Ved distriktsfinalen den 19. april 2009 opnåede Ginette Blansjaar og Erik Christensen en 20. plads.
Nybegyndere og klubspillere:
Blev afviklet den 19. april 2009 i Hjørring, uden deltagelse af spillere fra Vodskov.
10. Åbne turneringer:
Klubben har i mange år været med til at arrangere kvalifikationsturneringer til danmarksmesterskaber. Nogle
år har vi haft Dame Par og andre år Mixed Par. I 2009-10 afvikler vi kvalifikationsturnering i Veteran Par, det
er programsat til onsdag den 14. oktober.
Mange klubber afholder åbne turneringer, som det er muligt at tilmelde sig. Den turnering der har flest
deltagere fra Vodskov er den traditionsrige Nytårsturnering i Hjallerup.
Nogle medlemmer har udtrykt ønske om, at der blev arrangeret noget andet mere lokalt. Derfor har
klubberne i Hals, Hjallerup, Vestbjerg og Vodskov arrangeret 4 lokale turneringer, som har til formål at få
spillere i disse 4 klubber til at kende hinanden lidt bedre. Turneringerne afvikles lørdage eftermiddage.
Datoer ses på hjemmesiden, der kommer senere opslag med indbydelse i klubben..
11. Turneringsstruktur
Vi har det faktum at nogle medlemmer helst kun vil spille par turneringer og en anden gruppe helst vil have
et mix, hvor holdturnering får en større andel af spilletiden. Vi formoder, at en væsentlig årsag til at nogle
medlemmer ikke bryder sig om holdspillet, er opgørelsesbesværet. Det er løst nu idet BRIDGEMATEN klarer
alt udregning af resultater
Vi planlægger igen i år at arrangere noget holdspil.
12. Et hold af frivilligt der driver klubben:
Bestyrelsen er af den opfattelse, at klubben drives af frivillige og ønsker derfor ikke at indføre betaling for
medlemmers ydelser for klubben.
Der er mange frivillige i gang for at få klubben til at køre, og det er meget vigtigt, at det går lidt på skift, det
gør alle mere tilfredse. Det er især en stor glæde, at der stadig kan findes medlemmer, som vil gøre det store
arbejde med at opsætte borde og rydde op igen bagefter. ”Oprydderne” er især glade, når alle husker at tage
egne kopper og flasker med ud.
Tak til alle jer som har gjort en indsats for at Vodskov BK er en rar klub at spille i.
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