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Guldrally. Fått skrivelse och förfrågan från B Sörling, Gbg, avseende utökat
samarbete utbildning och liknande. Men också om ev. start av västsvenskt
Guldrally där klubb inom BDBF skulle bidra med en årlig tävling, plus
eventuella jubileumstävlingar. Besvaras positivt.
Juniorsatsning görs i Vänersborg. Första steg med sponsrad spel- och
introduktionsdag för yngre nya spelare i IOGT-NTO huset. Magnus
Göransson-fonden tillfrågad om medel. Positivt! BDBF ska stötta om behov
finns. Huvudansvariga Rasmus Gråberg och Martin Isetorp.
Kassören rapporterar att budget fortfarande följs. Ett positivt utfall för säsong
2014/15 prognostiseras.
Hans Johanssson har tagit fram flera förslag till distriktets 60-årsjubileum. Ett
tvådagars (inte två övernattningar) tar vi sikte på. Ska vara öppet för anhöriga
men endast medlemmar sponsras. Övernattning obligatorisk men fortfarande
letar vi lämplig plats och aktivitet, dock inom ”närområdet” då vi inte tror att en
längre resa, t ex utomlands, är tillräckligt attraktiv. Tiden som avses är septokt.
Allsvenskan div II är förlagd en (1) omgång i Uddevalla, resten i Göteborg.
Användarmanual för Ruter/Bridgemate finns framtagen som hjälp till TL och
andra admininstratörer.
En lathund för ”vanliga fel” med Bridgemate finns framtagen för spridning.
Möjligheten att engagera Bengt Larsson, Skövde finns vid behov av
miniutbildningar i Ruter och datorteknik.
DTL ska kontakta och försöka ”satsa på” och engagera Gisela och Göran som
nyss fått TL2-godkännande.
Roger Wiklund bokad både till klubbträffen och utbildningshelg.
Dator inköpt till en kostnad av cirka 3 800. Ingick i budget och tidigare belutat.
Ska användas till träning och sedan utlånas till TL i distriktet, bl a för livesändningar (och naturligtvis tävlingsupplägg i Ruter).
Tävlingen Max Klöver läggs ner denna säsong pga uteblivet intresse.
Styrelsen tar uppfrågan om tävling ”Max ruternål” senare.
Ligan och dess upplägg tas upp på klubbträffen på Håby 25/4.
Dagligan, avbryts pga avhopp och färdigspelas i ny tappning med start 10
mars.
DM-final par. Spelas över 63 brickor. Med Dubbel-Dummy-Solver funktion.
Datorlagda brickor som publiceras. Principen gäller alla DM-finaler.
DM-lag. DDS funktion används även här. 4 x 11 brickor beställs
datorgenererade. IAF publiceras. TL är Mikael Skön och Åke tillfrågas att
assistera.
DM-damer. Dispens beviljad att par från annat distrikt får delta i SM-kvalet om
distriktet får minst två platser. Naturligtvis får de inte spela om DM-titlar och
bonus. Dispensen beviljades enhälligt på starka grunder. BDBF har annars en
restriktiv hållning till liknande dispenser. Anna Järup har erbjudit sig vara TL.
Vi föreslår också en assisterande nyutbildad TL i utbildningssyfte.
Klubbträff ska anordnas på Håby Gård lördag 25/4. Inbjudan ska snart skickas
ut. Två deltagare per klubb kommer att få bidrag från distriktet, men alla
intresserade medlemmar är välkomna.
Nästa nyhetbrev ska utkomma april-maj.
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