
 
 

2015 
 
 Side 1 
 

Bestyrelsens beretning 2015. 

Dette er beretning nr. 39. Det lugter lidt af jubilæum. Klubben blev stiftet d. 3 

november 1976. Det betyder at der næste år kan fejres et jubilæum.  

Medlemstal: 

Medlemstallet er svagt faldende. Det har vist sig utrolig vanskeligt at få etableret et 

undervisningshold for nybegyndere. I år meldte der sig kun en interesseret efter to 

annonceringer i Vodskov Avis 

Skolebridge: 

I bestyrelsen havde vi håbet at få etableret et godt samarbejde med Vodskov Skole. 

Det har imidlertid vist sig vanskeligere end som så. Det er den enkelte lærer som 

skal efterspørge. Der er tilsyneladende ingen lærer som selv spiller bridge, så der 

sker nok ikke så meget.  

Her på lørdag arranger Distrikt Nordjylland et seminar om skolebridge. Dette 

seminar er åben for alle, vi må se om dette tiltag kan løbe noget i gang. 

Her i Nordjylland er det kun Ravnkilde bridgeklub som har succes med at få 

skoleelever til at spille bridge. 

Sommerbridge: 

Nu har vi i to sæsoner prøvet at tilbyde sommerbridge, der er åbenbart ikke den 

store interesse fra medlemmerne – den afgående bestyrelse er af den opfattelse at 

vi ikke udbyder det i år 2016. 

Spillelokale: 

Nybyggeriet og nyt navn. Vodskov Kultur og idrætscenter har nu fornemme 

rammerne omkring den ugentlige bridge. 

Vi syntes at vi godt kan være bekendte at invitere gæster til stedet. Derfor har vi i 

kommende sæson lagt billet ind på to distriktsarrangementer. Finalen i Dame Par og 

den landsdækkende handicapturnering. 
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Medlemmernes præstationer i 2014-15: 

Bridgefestival 2014. 

Ved bridge festival 2015 deltog Ginette Blansjaar og Erik Christensen både i Åben 

Par og Mixed Par. I Åben Par blev det til en placering som nr. 29 i B-finalen og i 

Mixed par blev det til en 16. plads i B-finalen. 

Flere af klubbens medlemmer har deltaget i åbne turneringer arrangeret af andre 

klubber: 

27. september 2014 

Olav Væversted Nielsen og Kjeld Pedersen fik en andenplads i B-rækken 

4. januar 2015: Nytårsturnering Hjallerup  

I A rækken fik Ginette Blansjaar og Erik Christensen en 3. plads 

D rækken vand Knud Aaen med makker 

H rækken blev vundet af Harry Starcke med makker. 

I L rækken fik Per Schultz og Henrik Mortensen en 3. plads. 

I M rækken fik Jette Saxtorff med makker en 3. plads. 

I O rækken fik Niels Chr. Samuelsen med makker en 3 

I R rækken blev Peter Nielsen og Arne Hansen nr. 3. plads. 

Q rækken blev vundet af Tove og Kaj Larsen 

6. april 2015: Påskeguld Sæby 

Knud Aaen og Erik Væversted Nielsen fik en 2. plads i A-rækken 

Distriktsturneruinger: 

30. august 2015 deltog Lisbet Andersen, Ellen Bundgaard, Søren W Skou samt 

Mathias Bruun i DM for klubhold og fik en førsteplads i B-rækken 
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I sidste sæson var der i alt 20 åbne turneringer arrangeret af klubberne, måske har 

jeg overset en placering 

Tæt på 2000 bridgespillere har i Nordjylland deltaget i åbne turneringer. Modsat har 

distriktet kun kunnet samle ca. 250 spillere til deres turneringer. Lidt 

tankevækkende! 

Resultater i Vodskov BK. 

Klubmester mandag blev Olav Væversted Niels og Kjeld Pedersen 

Klubmestre onsdag blev Claus Johansen og Erik Christensen. 

Vinder af Top -16 blev Olav Væversted Nielsen. 

Tillykke til alle! 

Afslutning: 

Til slut en tak til alle medlemmerne for at I er med til at gøre Vodskov Bridgeklub til 

en rar klub at spille i og til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. 

P.b.v. 

Mathias Bruun 

 


