
Distrikt Sydjylland 
Nyhedsbrev 

 
 

Nyhedsbrev: 
 

Distriktet udgiver ikke længere ”BridgeNyt”, vi vil i stedet bestræbe 
os på, at udsende 1 nyhedsbrev ca. 1 x månedligt (hvis der er noget at 
rapportere). 
Denne gang sendes brevet til alle Klubbernes formænd. Hvis du som 
formand gerne vil modtage vores nyhedsbrev, skal du aktivt tilmelde dig 
på vores hjemmeside under mBridge. På den måde sikrer vi os at vi kun 
sender til dem der ønsker det og ikke irriterer unødigt med mails. Vi håber 
du som formand vil gøre opmærksom på muligheden for at tilmelde sig 
Nyhedsbrevet for alle medlemmer i klubben ���� 
 
Jubilæum:  
 

For at vi kan vide, hvornår din klub fejrer jubilæum, har vi brug for at 
vide, hvornår klubben er startet. Derfor vil vi bede alle klubber om at 
sende en mail til: 
krathuse@hotmail.com med startdato for jeres Klub 
 
Kurser: 
 

Distriktet vil gerne afholde diverse kurser for vores  
medlemmer. Vi betaler underviseren og undervisningsstedet 
så deltagerne kun skal betale for deres forplejning og trans- 
port. 
Følgende kurser er planlagt: 
 
Fortsætter BC3/BM d. 25/2 kl.9 til kl.18 i Bramming –  
underviser Lars Andersen. 
Pris pr. deltager kr. 150,-  
Tilmelding via http://mbridge.dk/4400 
 
TL-kursus, modul 1, 18. februar kl 09.00 – 17.00 
TL-kursus modul 2, 1. april kl 09.00 – 17.00 
TL-kursus modul 3, 22. april kl. 09.00 – 17.00 
Underviser: Jørn Plet 
Kurserne foregår i Haderslev Bridgecenter. 
Forplejning: 160,- kr, med rundstykker fra kl 09.00 – 09.30 
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Selve kurset betaler distriktet, men I skal selv betale transport og 
forplejning. 
Tilmelding via mBridge, på distriktets hjemmeside. 
 
 
Vi har planer om kurser i den sydlige del af distriktet, både Begynder- og 
Fortsætterkursus i BC3/BM.  
 
Knæk Cancer turnering: 
 
Vi planlægger sammen med Distrikt Bornholm, en turnering  
på Gram Slot. Den skal foregå til efteråret op mod Knæk Cancer 
indsamlingen. Overskuddet fra turneringen skal selv- 
følgelig gå til Knæk Cancer – så gør jer klar til at ”slå born- 
holmerne til klipfisk” - mere information følger senere. 
 
Åben Par: 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet at ændre formatet for Åben Par. DM bliver 
fra og med i år afholdt i september og turneringen inddeles i en Premiur 
League, en 1. division og en 2. division. De 2 øverste ”lag” er for de 
danske topspillere med meget lave handikaps. Men, 2. division, den er til 
os almindelige spillere, der gerne vil møde ligesindede. Man skal gennem 
en Distrikts finale, og den er i Vejle Bridgecenter d. 18 marts. Tilmelding 
via distriktets hjemmeside, mBridge. 
 
Klubguide: 
 

Vi vil gerne slå et slag for, at du kigger ind på DBfs hjemmeside. Der 
ligger en masse informationer, som du slet ikke vidste, du manglede ��� 
Se her: www2.bridge.dk under Klubinfo. 

 



 
 
 
 
 
 
Bestyrelsesmedlem i distriktet: 

Går du med et ønske om at være en del af distriktsbestyrelsen? Så 
hører vi meget gerne fra dig, også hvilke tanker du gør dig om hvilke tiltag 
du mener, der er vigtige for både klubber og spillere. Send et skriv om dig 
selv, så vi kan sende det ud sammen med indkaldelse til 
generalforsamling. 
Du kan skrive til enten Mette: krathuse@hotmail.com eller Sus: 
sus.vang@gmail.com  
 
Der er Generalforsamling d. 28. april kl. 19:30 i Kolding BC 
Som altid er distriktet vært med et par snitter, en øl eller vand og 
naturligvis kaffe eller te. 
 
 
Vi håber klubbens bestyrelse vil printe nyhedsbrevet ud, henlede opmærksomheden 
på det og bakke om om vore initiativer. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Mette Elbech, næstformand 
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