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Spil om mesterpoint
MP-ordningen er lige så spændende for klubspilleren som for elitespilleren, idet den er
bygget op, så den tager hensyn til lagdelingen inden for forbundet.

En placering på en turneringsaften i den bedste fjerdedel af feltet giver et vist antal
point – også selv om din placering ikke er god nok til en præmie.

Du kan oparbejde en pointstatus alene ved turneringer i klubben. Men de her opnåede
point kan også sammenlægges med point af højere karat.

Den bedste fjerdedel af feltet får en kupon, som klubben køber for 4 kr. Pr. sæson koster
det klubben ca. 32 kr. pr. medlem – et ringe beløb for den enkelte klub, men overskuddet
fra MP-ordningen muliggør mange aktiviteter til fremme af turneringsbridgen. Det er lidt
dyrere, hvis din klub ikke registrerer de uddelte bronzepoint elektronisk hos DBF.

Din klub har et eksemplar af „Regler for danske mesterpoint“, som også står i klub-
håndbogen og på www.bridge.dk. Lån evt. reglerne hos din formand. Her er et uddrag:

Der er tre slags mesterpoint
Mesterpoint uddeles i alle åbne turneringer, lige fra klubniveau til danmarksmesterskaber.
De inddeles i disse grupper:
a) Bronzepoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på klubniveau.

100 bronzepoint = 1 mesterpoint
b) Sølvpoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på distrikts- og kredsniveau.

10 sølvpoint = 1 mesterpoint
c) Guldpoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på forbundsniveau.

1 guldpoint = 1 mesterpoint
Under visse betingelser kan der efter distriktets tilladelse spilles om sølvpoint i en åben
turnering arrangeret af en klub, der er tilsluttet MP-ordningen. I særlige tilfælde kan der
uddeles guldpoint, fx i en åben turnering ved runde eller halvrunde klubjubilæer.

Hvor mange point skal der til?
Spillere, der er registreret med et vist antal point, opnår følgende titler:

Titel Antal mesterpoint Modtager

Klubmester 2  <-nål/grønt etui
1★ klubmester 5 (kun bronzepoint) 1★ grønt etui

10 (kun bronzepoint) To spil kort
2★ klubmester 20 (kun bronzepoint) 2★ <-nål/grønt etui

Distriktsmester 15 (min. 5 MP i sølv eller guld >-nål/rødt etui
eller min. 30 MP i alt)

Kredsmester 50 (min. 25 MP i sølv eller guld) *) ¤-nål/blåt etui
1★ kredsmester 100 (min. 25 MP i sølv eller guld) *) 1★ blåt etui
2★ kredsmester 150 (min. 25 MP i sølv eller guld) *) 2★ blåt etui

Forbundsmester 150 (min. 75 MP i guld) *) -nål/orange etui
1★ forbundsmester 300 (min. 75 MP i guld) *) 1★ orange etui
2★ forbundsmester 500 (min. 75 MP i guld) *) 2★ orange etui

Stormester 500 (min. 250 MP i guld) *) #¤><-nål/gult etui
1★ stormester 1000 (min. 250 MP i guld) *) 1★ gult etui
2★ stormester 2000 (min. 250 MP i guld) *) 2★ gult etui
3★ stormester 4000 (min. 250 MP i guld) *) 3★ gult etui

*) Mangler du guld- eller sølvpoint, kan 20 sølv alternativt vurderes som 1 guld, og 20 bronze som 1 sølv.

Ved titelskift udleveres nålen gratis efter anmodning. Ekstra nåle/systemkortetuier bestilles
ved indsendelse af frankeret svarkuvert og 15 kr. i check eller frimærker pr.nål, hhv. etui.
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Ranglister
På DBF’s hjemmeside vises, hvor mange mesterpoint et hvilket som helst DBF-medlem
har registreret. Endvidere findes her en rangliste, der viser, hvor mange mesterpoint hvert
DBF-medlem har registreret de seneste tre år. Mesterpointliste og rangliste opdateres
dagligt. Se en nærmere beskrivelse af ranglisten på www.bridge.dk under Mesterpoint.

Lodtrækning om særlige præmier
Mellem samtlige klubbers topscorere trækkes i hver sæson lod om tre flotte præmier og
en række bridgebøger. Men det er en forudsætning for at deltage, at klubben har husket
at meddele DBF’s sekretariat, hvem der er sæsonens MP-topscorer (kun bronzepoint vundet
i klubbens egne turneringer medregnes).

Endvidere trækkes der hver måned i sæsonen lod om en eller flere bridgebøger blandt
månedens indsendere af mesterpoint til registrering, og blandt alle spillere, der indsender
mesterpoint til årsregistreringen, trækkes lod om 25 bridgebøger.

MP-registreringen
Årsregistreringen sker i forbundets edb-system, og vi sender kort, etuier, nåle etc. med
klubudsendelsen ved sæsonstarten. Hvis du ved modtagelsen konstaterer fejl, bedes du
kontakte os, og vi retter omgående.

Har du indsendt MP til årsregistreringen og ikke fået noget retur, kan det skyldes, at du
ikke har opnået en ny titel, eller har skiftet klub. Vi sender til den klub, du var medlem af
i sidste sæson.

Indsendelse af kuponer kan først ske igen til årsregistreringen (senest den 20.maj),
medmindre du inden da har fået point nok til en ny MP-titel. Adressen er:

Danmarks Bridgeforbund, Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg.
Spørgsmål om ordningen besvares af sekretariatet, evt. på tlf. 4847 5213, alle hverdage
kl.9–16, men spørg først den MP-ansvarlige i din klub, der sikkert kan hjælpe dig.

Mange klubber tager hånd om medlemmernes MP-registrering, men ellers sker det ved,
at du indsender dine kuponer og det edb-udskrevne registreringskort. Dette registreringskort
er sammen med evt. nåle, meldekortetuier og spillekort sendt til den klub, hvori du står
registreret (er du medlem af flere MP-klubber, sker forsendelsen til den klub, der står først
nævnt på registreringskortet).

Husk at angive, om du ønsker en almindelig nål, en damenål eller evt. ikke ønsker nål.
Udfylder du ikke rubrikken, går vi ud fra, at du ikke ønsker nålen.

MP-ordningen bidrager økonomisk til forbundets aktiviteter og er blevet en væsentlig
del af virksomheden i de klubber, der har indført ordningen. Mange klubber spiller allerede
om mesterpoint, men vi håber, at endnu flere vil være med. I klubfortegnelsen på
www.bridge.dk markerer en stjerne ved klubnavnet, at klubben er tilsluttet MP-ordningen.

Top-10 og mesterpointpokalerne 2006–2007

Sæsonens Top-10 liste:
1. Poul Clemmensen ................... 123
2. H.C.Graversen ........................ 118
3. Niels Krøjgaard ....................... 115
4. Henrik Caspersen .................... 102
5. Erik Brok ................................... 97
6. Thomas Vang Larsen .................. 92

Jørgen Anker Pabst .................... 92
8. Morten Lund Madsen ................ 81
9. Jens Auken ................................ 80

10. Steen Møller .............................. 79

Guld- og bronzepokalen:
Guldpokalen (flest mesterpoint i sæsonen
2006–07) blev vundet af Poul Clemmensen.

Bronzepokalen (flest bronzepoint) blev
vundet af Bent Pedersen, Odder, der har
scoret 2124 BP.


