
 

NYHEDSBREV 7 – januar 2015 
 
TILBAGEBLIK PÅ EFTERÅRSSÆSONEN OG ET KIG FREM AD MOD FORÅRSSÆSONEN 
 
Efterårssæsonen bød på afholdelse af Serie 1 og distriktsfinalen i seniorpar. Desuden afvikledes et par 
klubturneringer i form af et stort anlagt 80 års jubilæum med dertil hørende guldturnering fejret af Aarhus 
Bridgeklub og Bellevue Bridgeklubs årlige sølvturnering. 
 
Serie 1 blev i denne sæson afholdt med 10 hold, hvilket gav en god turnering, hvor alle mødte alle over 3 
lørdage. Der var spænding til det sidste, før vinderne kunne kåres. Det blev Ole Søren Poulsens hold, som 
også bestod af Ib Maas, Fie Fischer og Knud Erik Strandbæk (se billede nedenfor). Claus Hansens hold blev 
nr. 2 og skal deltage i oprykningsslutspillet til foråret sammen med måske også Jonas Buur Sindings hold. 
 
Distriktsfinalen blev afholdt i Silkeborg med deltagelse af 20 par. Vinderne blev de forsvarende 
danmarksmestre Niels Henriksen og H. K. Sørensen (billedet). På 2. pladsen kom Vagn Søndergaard og 
Morten Stege, mens Freddie Poulsen og Ole Fenger indtog 3. pladsen. Distriktet sender 5 par til DM til 
sommer, så med der kommer også Benny Hedegaard og Kurt Christensen samt Preben Taasti og Benny 
Marquart. 
 
Aarhus Bridgeklubs jubilæum blev fejret i september med pro-am-turnering og efterfølgende guldturnering, 
mens Bellevues sølvturnering løb af stablen den sidste søndag i oktober, som det er tradition. Begge 
arrangementer blev vel besøgt, og resultaterne deraf kan ses på de respektive klubbers hjemmesider. 
 

   
 
Foråret byder på de resterende distriktsfinaler og på guldturnering i Horsens d. 22. marts. Vi starter 
allerede d. 24. januar med finalen i åben par. Dernæst kommer mix-par d. 21. marts, og vi slutter af med 
damepar d. 25. april.  
 
Vi har krydret dette nyhedsbrev med et par billeder fra efteråret. Husk, at du altid kan se flere billeder på 
distriktets Facebook-side, https://www.facebook.com/Distriktoj, hvor du også kan se nyheder og 
opdateringer. 
 
Vi håber i distriktsbestyrelsen, at dette nyhedsbrev giver dig et indtryk af, hvad der rører sig i distriktet her 
først på sæsonen. Vi håber også, at alle klubformænd, som modtager dette, vil sætte det op i klubberne og 
eventuelt, hvis det er muligt, videresende det til deres medlemmer.  
 
Hilsen 
Distrikt Østjyllands bestyrelse  

https://www.facebook.com/Distriktoj

