M e d l e m s fo r d e l e
Læs om dine fordele ved et DBf medlemsskab

Danmarks Bridgeforbund (DBf) er en fælles interesseorganisation
for bridgeklubber i Danmark.
DBf sørger for fælles løsninger af mange opgaver, der findes i alle
bridgeklubber.
I denne folder kan du læse mere om, hvilke fordele du, som klub, får
ved at være medlem.

Som medlem får din klub
• Turnerings- & klubadministration
		• Handicapregulering
• Gratis konsulentbistand
		• Kurser
• Dansk Bridgefestival hvert år i uge 28
• Spil om mesterpoint
• Medlemsbladet Dansk Bridge til alle medlemmer
• Halvt kontingent det første år
• Rabat i Bridgebutikken
• Stort netværk via det lokale distrikt
• Moderne undervisningsmateriale
• Bridge HOTLINE

Turnerings & klubadministration
Alle klubber under DBf anvender BridgeCentral, der er et brugervenligt it-system til medlemsadministration, turneringsafvikling, skifteplaner og hjemmeside til klubbens resultatformidling.
Klubberne får deres egen hjemmeside. Resultater og kortfordelinger kan således ligge tilgængeligt på internettet kort tid efter turneringens afslutning.
Når et medlem har deltaget i en turnering, der har været sat op i Bridgecentralen, bliver
medlemmet automatisk handicapreguleret. Han/hun vil efterfølgende kunne se sit regulerede
handicap på klubbens egen hjemmeside.
DBf har uddannet superbrugere, der efterhånden er blevet eksperter i at bruge BridgeCentral. Du
kan finde disse superbrugere via DBf’s hjemmeside eller få navnene oplyst af dit lokale distrikt.
BridgeCentral er gratis for klubber, der er medlem af DBf.

Gratis konsulentbistand
DBf har en række klubpartnere, som medlemsklubberne kan trække på ganske gratis. Klubpartnerne kommer gerne i jeres klub og besvarer spørgsmål, hvis I overvejer at blive medlem af DBf.
Ud over konsulentbistanden tilbyder DBf løbende bridgelæreruddannelse samt kurser indenfor
turneringsledelse og it.

Dansk Bridgefestival hvert år i uge 28
Det er årets højdepunkt, når flere tusinde bridgespillere mødes i Svendborg til et brag af en
festival. Der er alt lige fra DM-finaler for begynderpar, mixed par, damepar, seniorpar og åben
par til introkurser for begyndere.
Der bliver desuden afholdt en stor holdturnering for alle uanset styrke samt et uofficielt DM i
bridge/golf. Sideløbende med de faste arrangementer afholder DBf dagligt turneringer,
hvor du kan deltage uden forhåndstilmelding og endda få hjælp til at finde en makker.
Turneringerne er for alle uanset niveau, men vi laver en inddeling ud fra spillestyrke, så mindre
rutinerede spillere møder modstandere af samme tyrke. Vi kan dog garantere én ting: alle spiller
på livet løs.
Du sørger selv for overnatning – enten på hoteller i Svendborg, en campingplads
eller nogle af områdets mange B&B. Har du brug for hjælp eller gode råd, står sekretariatet
gerne til rådighed.
Deltag en dag, flere dage eller hele festivalen – du kan ikke undgå at møde en masse dejlige
mennesker!

Spil om mesterpoint
Alle klubber, der er organiseret i Danmarks Bridgeforbund spiller 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.
Enhver 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.
Registreringen foregår elektronisk.

Medlemsbladet Dansk Bridge
Bladet udkommer 10 gange årligt. De 60 sider er fyldt med aktuelle historier fra danske og udenlandske turneringer. Der er faste undervisningssider, hvor eksperterne giver gode tips til både
den almindelige klubspiller og begynderen. Der er annoncer for turneringer, højskoleophold,
bridgerejser til ind- og udland samt meldekonkurrencer for alle.
Du er meget velkommen til at få tilsendt et prøvenummer. Kontakt dansk@bridge.dk

Dit lokale distrikt som netværk
Som medlem af DBf er du aldrig alene. Kort tid efter indmeldelse bliver I kontaktet af distriktets
formand, der enten telefonisk eller ved fremmøde orienterer jer om distriktets opbygning samt
de forskellige tilbud, der bydes på i jeres del af landet.
Ud over officielle turneringer arrangerer mange klubber forskellige former for samvær, idet alt
ikke behøver være turneringsbridge. Dit distrikt hjælper gerne med videreformidling heraf.

Moderne undervisningsmaterialer
Mange klubber under DBf tilbyder undervisning. Erfaringen viser, at det er vejen til
medlemstilgang og udvikling af en klub.
Grundsystemet i DBf er Nordisk Standard og
består af grundbøgerne Spil Bridge 1, 2, 3 og 4.
Undervisningsspillene findes både på cd-rom
og online på bridge.dk i et gennemarbejdet og
pædagogisk format, så kursister kan øve sig
hjemme på de mange udfordringer og derigennem opnå den nødvendige rutine. Spillene kan
også lægges op derhjemme og spilles med de
medfølgende pilekort.

Tilhører du den mere rutinerede del af klubspillerne, der gerne vil lære mere, er der også
et væld af tilbud til dig. DBf udgiver løbende
små hæfter med konkrete emner, og der er
mulighed for at spille bridge på internettet.

Halvt kontingent det første år
Vi tilbyder din klub at prøve et DBf-medlemskab for halv pris det første år. Der er også rabat for
medlemmer, som i forvejen er medlem af en DBf-klub. Kontingentsatsen til DBf er ca. 330 DKK for
et primærmedlem. Læs mere om vores aktuelle kontingentsatser på vores hjemmeside.

Rabat i Bridgebutikken
I Bridgebutikken kan klubben købe alle turneringsmaterialer med 15%rabat. Det gælder
fx kort, mapper, meldekaser og Bridgemates.
Ud over materialer til klubbens daglige drift
forhandles danske bridgebøger, bridge på
cd-rom, Tops og pilespil.

15%

Bridge HOTLINE
Hotlinen er for alle bridgespillere og klubber, der har spørgsmål til spil eller meldinger. Det
kan også være råd til valg af litteratur, udvikling af system med makker eller noget helt tredje.
Hotlinen beskæftiger sig IKKE med lovspørgsmål eller tvister mv.
Hotlinen har åbent hver onsdag kl. 15.00 - 17.00.
Brigdehotline: 9189 5213

K o n ta k t i n fo r m at i o n
Sekretariatet
T: 48 47 52 13
E: dbf@bridge.dk

Bridgebutikken
T: 48 47 52 13
E: bridgebutikken@bridge.dk

Dansk Bridge
E: dansk@bridge.dk

Bridge hotlinen
T: 91 89 52 13
åbent onsdage ml. 15-17.00
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