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Kære læser! 

 

Så er første halvdel af sæsonen afsluttet. Utroligt som tiden er gået. 

Det har været et dejligt år med masser af god og hyggelig bridge. 

 

Bridgefestival. 

Vi havde en fantastisk bridgefestival i Svendborg i juli måned med over 2000 deltager. En stor tak til 

Svendborg Bridgeklub for det store arbejde, der blev udført, for at vi bridgespillere kunne ha´ en god og 

positiv oplevelse med den sport, vi holder så meget af. 

Det er også glædeligt at Svendborg Kommune har indgået en ny 3-årig aftale, som betyder, at festivalen 

fortsætter i Svendborg. Tillykke hermed. 

 

Åbent hus bridge. 

Hen over sommeren har der været spillet bridge flere steder på Fyn med stor succes. Det er mit indtryk at 

man her får mulighed for at snakke bridge på tværs af klubberne. Det kan måske give inspiration til egen 

klub. 

 

Bridgens Dag. 

Bridgens Dag blev afholdt den 28. august med Danmarks Bridgeforbund som medarrangør. 

Det er her, der mulighed for at få fat i interesserede og måske kommende bridgespillere til både en snak og 

med mulighed for at prøve bridgespillet. Det er jo bland andet her, vi skal hente nye spillere.  

En stor tak til alle, der deltog i arrangementet her fra Fyn. 

Jeg er overbevist om, at man i Danmarks Bridgeforbund også fik en del ud af at være med i arrangementet. 

 

Klubkonsulentordningen. 

Klubkonsulentordningen er ophørt i dens oprindelige form. Der kommer nyt herom på DBf´s hjemmeside. 

Distriktet siger tak til vores klubkonsulent Margit Jørgensen, fordi hun påtog sig arbejdet så længe, det 

varede. 

 

Bridgeundervisning. 

Det er glædeligt og positivt, at der hen over året foregår undervisning i en del af vores klubber. 

Undervisningen foregår på mange forskellig niveauer. Det er lige fra begynderhold til de mere øvede.  

Det giver håb om, at vi kan få flere medlemmer ude i klubberne. 

 

Skolebridge.    

Der har i dette år været en del aktivitet for at få skolerne i Danmark til at interessere sig for skolebridge. 

Blandt andet har der været undervisning på en del skoler på Fyn. Igen for at sikre fødekæden til klubberne. 

P.t. mangler vi bridgelærere til at forestå undervisningen. Måtte der være nogen, der er interesseret i at 

være med til at undervise, må de meget gerne henvende sig til bestyrelsen i Distriktet. 



 

Nr. Søby Bridgeklub.  

 I 2016 måtte vi desværre sig farvel til Nr. Søby Bridgeklub, da man ikke længere kunne samle spillere nok til 

at fortsætte.  

 

Kommende arrangementer.  

Distriktet har i det nye år flere tilbud om, at I kan deltage. Her vil vi henvise til vores hjemmeside under 

turneringer. 

I øvrigt står distriktets bestyrelse altid klar med råd og vejledning, hvis I har brug herfor. 

Til slut vil vi ønske alle vore klubber og læsere en rigtig god jul og et godt nytår!! 

 

Med venlig hilsen  

     p.b.v. 

John Oris Larsen                                                                                                                                                 

distriktsformand 

 


