Nyhedsbrev for februar 2018
Nyheder
Ny salgskonsulent i Bridgebutikken
1. februar 2018 er Anders Hjorth startet som salgskonsulent i Bridgebutikken. Anders har bred erfaring
indenfor salg og markedsføring i forskellige brancher
i stillinger som konsulent, salgschef og salgsdirektør,
ligesom han ad flere omgange har drevet selvstændig
virksomhed. Anders er mangeårig bridgespiller og har
således på forhånd et betydeligt produktkendskab.
I jobbet er fokus rettet mod at:
• Varetage salget i Danmark
• Fastholde og udvikle vore udenlandske samarbejdspartnere
• Opsøge nye salgskanaler båre inden- og udenlands
• Udvikle produktsortimentet

ANDERS HJORTH

Endvidere skal Anders i samarbejde med butikkens anden salgsmedarbejder, Jonas Houmøller sikre, at vores nye webshop kommer godt fra land i løbet af foråret.
Det er tanken at Anders skal medvirke til, at vores sortiment er i tråd med hvad klubberne efterspørger og ligeledes øge indtjeningen til gavn for arbejdet med at udbrede
bridgen i Danmark.

Status på distribution af Dansk Bridge
Tak til alle de klubformænd der allerede har svaret prompte på vores henvendelse om
fremtidig distribution af Dansk bridge. Tak fordi I også har ringet ind og fortalt hvornår I
forventer at kunne svare ift. bestyrelsesmøde m.v.
Vi har pt. modtaget svar fra ca. halvdelen af alle klubformænd. I er stort set alle indforstået med, at distributionen af bladet kan foregå via klubberne.
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Tak derfor også for, at I så beredvilligt tilbyder at stå for distributionen af bladet gennem
jeres klub. Det gør jo sagen meget nemmere, at I er enige om det.
Til gengæld er meningerne mere delte, når det gælder en hel eller delvis digitalisering af
bladet. Nogle mener, at man bør gøre det helt, andre mener det skal gøres gradvist,
mens nogle er helt imod, da vore medlemmer lægger vægt på at have bladet i hænderne.
Vi afventer lige nogle flere svar fra flere klubformænd. Vi forventer dog at distributionen
via klubberne bliver en realitet i løbet af nogle måneder. I hører naturligvis nærmere om,
hvordan det i praksis kommer til at foregå.
Mht. digitalisering kræver det nogle flere overvejelser, før der kan træffes afgørende beslutninger.

Bridgens Dag 2018
Bridgens Dag 2018 nærmer sig med hastige skridt, og det er tid til at jeres klubber tager
stilling til om I vil deltage i år – hvilket vi stærkt håber på!
Bridgens Dag løber af stablen søndag d. 26. august 2018, og er et landsdækkende åbenthus arrangement for alle klubber som gerne vil invitere interesserede indenfor og derved,
forhåbentlig, få nogle nye medlemmer til vores medlemsklubber.
Ligesom til sidste Bridgens Dag er de eneste krav for deltagelse;
• engagement
• at I har lyst til at få flere medlemmer
• at I opretter et undervisningshold, hvis der er kursister til det
Vi vil gerne fra DBf opfordre klubber til, at overveje om det kunne være en fordel for jer
at gå sammen med en anden/andre klubber om indsatsen og/eller oprettelsen af et
undervisningshold/begynderhold.
Samtidig vil vi gerne opfordre distrikterne til, at overveje om der skal oprettes fælles initiativer i distrikterne. Dette kan eksemplevis være en fordel i forhold til medieomtalen af
Bridgens Dag.
Har I brug for hjælp, sparring, mv. er I meget velkomne til at kontakte udviklings- og
klubkonsulent Louise Pedersen i sekretariatet.
Materialer
Som i 2016 vil der igen i år være 2 slags trykte materialer til uddeling:
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•

Go-cards med dato for arrangmentet, og med plads til en label med klubbens oplysninger
• En folder om Bridgens Dag.
Desuden henvises til hjemmesiden bridgensdag.dk, som er samlingspunktet online. Her
ligger yderligere materiale til download, vejledning til pressemeddelelser, eksempler på
pressemeddelser, en færdig pressemeddelsese, A4 ark udfyldt i forskellige gard med reklame for bridgens dag, fotos til download, gode råd, en udførlig ”køreplan” for selve dagen, skabelon til folder om jeres klub og undervisningstilbud og materiale om indslusning
og fastholdelse af kusister i klubben.
Hjemmesiden vil snarest være opdateret med nyeste info.
Hvis din klub var med sidste gang, og gerne vil dele ud af nogle erfaringer, gode historier
eller råd til resten af klubberne, hører vi gerne fra jer, så vi kan få det på hjemmesiden.
Vil I være med?
Vil I gerne deltage – vi vil gerne at I deltager. Send en mail til dbf@bridge.dk og meld jer
til – hellere i dag end i morgen.
Lad os få den bedste Bridgens Dag – nogensinde😊

Er du vores nye BBO-koordinator eller kender du en som er?
I nyhedsbrevet fra december efterlyste vi en BBO-koordinator – denne plads er stadig
vakant og derfor efterlyser vi igen en frivillig til denne opgave.
Personen skal vælge hvilke begivenheder, der skal transmitteres fra, opsætte transmissionen på BBO, træffe aftale med spillestedet, rekruttere indtastere og kommentatorer,
reklamere for transmissionen oma.
Bemærk at opgaven ikke forudsætter særlige tekniske kvalifikationer – det kan læres.
Den helt rigtige ildsjæl skal hellere være en Koordinator med stort K. Og bemærk også,
der er budget at arbejde med fx til aflønning af indtastere.
Sidder den helt rigtige person et sted i din klub og spiller? Spred ordet, prik ham/hende
på skulderen og sig, at vi ser frem til at høre fra endnu en frivillig, der finder glæde i at
formidle vores skønne sport bridge.
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Orientering
Turneringsplanen for sæson 2018-2019
Turneringsplanen for sæson 2018-2019 her været tilgængelig på bridge.dk siden begyndelsen af december. I skrivende stund drøfter TUK dog en mindre ændring af planen for
at give plads de åbne verdensmesterskaber i Florida i september og oktober 2018. Hvis
ændringen vedtages vil det inddrage weekenderne 15-16 SEP 2018 samt en weekend i maj
2019; mens weekenderne 22-23 SEP samt 6-7 OKT 2018 frigives.
Du finder turneringsplanen for næste sæson her eller på hjemmesiden under Turneringer
-> Aktivitetskalender 2018-2019.

Tilmeldinger til Bridgefestivalen
Tilmeldingerne til Bridgefestivalen er i fuld gang, og det går rigtig godt. Vi kan melde
helt udsolgt til Bridge/Golf. Det er dog muligt at komme på venteliste i tilfælde af afbud.
Skriv gerne en mail til dbf@bridge.dk for at komme på listen.
Begynderfestivalen har i skrivende stund 78 tilmeldte deltagere, og der er plads til endnu
50 deltagere.
Mht. de åbne turneringer, er der endnu ikke de store tilmeldinger, men da disse turneringer ikke har deltagerbegrænsning, er vi optimistiske omkring det endelige deltagerantal,
da tilmeldingen er åben indtil 1. juli 2018.
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