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Serie 2: Fri tilmelding - ingen oprykning.
DM for Begyndere: For spillere der er begyndt med at spille bridge efter den 31. juli
2018. Der kræves medlemskab af en DBF-klub (almindeligt eller K-medlemskab).
Hvad kan distriktet gøre for dig og din klub?
Har du spørgsmål - så kontakt én i bestyrelsen
Kurser med åben Tilmelding:
Distriktet fomiidler gerne kursustilbud med omtale af indhold. Indbydelsen bringes også
på Disftiktets hjemmeside.
Kursus i Bridgecentral og Bridgemate
Har været afholdt i august - Se Distiiktets superbmgere på vor hjemmside.
Turaeringslederkurser

Vi afholder TU-kurser i den kommende sæson, og de vil blive modulopdelt, da der fi-a
klubber og spillere har været ønske om, at kunne deltage i noget af kurset - uden ønske
om, at vaere aktiv tumeringsleder. De fiarste kurser vil være lørdage kl. 10-17.
Vi sender nyt ud herom til klubber og kan ses på vor hjemmeside.

NTT fra Distrikt Nordjylland
Distriktet havde et godt og konstruktivt klubmøde i juni, hvor mange klubber var
repræsenteret. Endvidere vil vi også gerne kvittere for, at vor Generalforsamling igen
blev afviklet i en god tone og med sober debat bide i Distriktsregi og overfor DBf, hvor
formand Nis Rasmussen og bestyrelsesmedlem Bo Munch var repræsenteret.

Vi håber på flere deltagere og meget gerne nye ansigter til tumeringeme. Der vil blive
udsendt indbydelser mindst l måned førtumeringer afvikles. Serie 2 udvides som
sidetumering på en del aftumeringeme
Tilmeld dig tU nyheder på vores hjemmeside: httD://nordivlland. wD.bridee.dk. så
er du altid opdateret ©

I mixpar-semifinale og handicaptumeringen spilles der mellem 33 og 39 spil i løbet af
eftermiddagen.
Turneringsreglementet for seedede par er således, at parret som minimum skal have
spillet 6 halvlege på det hold, som de er tilmeldt på.
Distriktet fortsætter med, at datoerne for finalerne ligger fast, og er der ikke nok
deltagere til, at semifinalen kan afholdes - så aflyses semifinalen. Det giver de seedede
par den fordel, at de Ucke skal reservere mere end l spilledag i deres kalender.
Vi ser frem til en ny sæson, hvor vi håber vi mødes ved spillebordet.
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Bridge i Nordjylland

Aktivitetskalender

Sæson 2019-20

På Distrikt Nordjyllands vegne, Kurt Als, fonnand
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Klubbernes åbne turneringer.

Indbydelserne ses på klubbernes og Distriktets hjemmeside.

2019: 15. september

29. september

6. oktober

26. oktober

27. oktober

27. oktober

03. november

29. december

2020: 5. januar

19. januar

2. febmar

9. februar

12. febmar

20. februar

l. marts

8. marts

28. marts

29. marts

12. april

Løgstør

Års

Pandrup BK

BK Nord

Hirtshals BK

Hobro BK

Aalborg BK

Pandrup BK

Hjallerup BK

Brovst BK

Temdrup

Fjerritslev BK

Hobro BK

Sæby BK

Hadsund BK

Aars BK (damer)

BK 1973 Hjørring

Ravnkilde BK

Sæby BK

Sølv

Guld

Sølv

Guld

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Sø!v

Bronze

Bronze

Seniortumering/Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv

Sølv
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Distriktsturneringer:

Indbydelser ses på Distriktets hjemmeside httD://nordivIland. WD.bridfie. dk
Indbydelsen sendes også til klubberne til ophængning i spillelokalet.

2019: 17. nov. Dame Par, finale+S2 RavnkildeBK

24. nov.

08. dec.

2020: 25. jan.

09. feb.

Senior Par, finale +S2

Mix Par, semifinale

Mix Par, finale +S2

Klubhold+82

Hirtshals BK

Hjallerup BK

Brovst BK

BK Nord

Ol. mar. Distriktets Handicaptum. HjallerupBK

15. mar. Åben Par, finale+S2 VodskovBK

Zl. mar,

22. mar.
Serie l og Serie 2, hold Sæby BK
Serie I og Serie 2, hold Sæby BK

19. apr. DM for Begyndere BK 1973, Hjømng

Tumeringslederkurser afholdes: 16. 11.2019 og 11.01.2020 og29. 02.2020

Dame Par: Turnering om det Nordjyske Mesterskab.
Senior Par: Den enkelte spiller skal være fyldt 61 år senest 31. december 2019.

Turnering om det Nordjyske Mesterskab.
Mix Par: Semifinalen og finale. Turnering om det Nordjyske Mesterskab samt DM-
pladser.

Åben Par: Turnering om det Nordjyske Mesterskab, samt DM-pladser.

Klubhold: For rene klubhold. Alle spillere skal være medlem af klubben pr naermest
foregående 31. december. En klub kan deltage med flere hold. To klubber kan stille med
fælles hold. Vinderen deltager i DM for klubhold. Falleshold kan ikke deltage i DM.
Serie l: For hold som ønsker at kvalificere sig til Jysk-Fynsk holdtumering.
Vinderen rykker op i Kvalifikationsrække Nord, mens nr. 2 spiller opiykningskamp til
samme. Fri tilmelding for alle spillere på tværs af klubber.


