Nyhedsbrev for april 2021
Nyheder
Bridge og genåbning d. 21. april 2021
I forbindelse med den seneste fase i genåbningen, der træder i kraft onsdag d. 21. april 2021,
er det kun muligt at spille bridge i klubberne, distrikt mv. hvis man er max 10 personer, der
alle er over 70. DBf er helt opmærksom på, at det har skabt stor utilfredshed og frustration,
at der er indsat et alderskriterium på 70 år, når der samtidig er krav om coronapas. Af samme
grund har DBf´s formand og direktør allerede skrevet et brev til Kulturministeren, hvori vi
anmoder om blive omfattet af det almindelige forsamlingsforbud, og at alderskriteriet
ophæves. Vi afventer svar på denne henvendelse samt andre spørgsmål, vi også har stillet.
Indtil videre er myndighedernes retningslinjerne som beskrevet nedenfor:
Må vi spille bridge i klubberne?

Må vi arrangere bridge flere grupper
samtidig?

Ja, så længe I max er 10 personer, som er
over 70 år. Alle skal have
coronapas/vaccinationspas med.
TL’en, en fra bestyrelsen eller anden må
gerne være under 70 år, men tæller med i
de 10 personer.
Ja, hvis I sikrer, at hver gruppe holder sig
inden for det gældende
forsamlingsforbud inkl. TL mv.
I skal desuden sikre, at I overholder
følgende:
•

•
•

Hvor meget afstand skal der være?

Hvad er arealkravet?
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Der skal være tilstrækkelig afstand
mellem grupperne – dette baseres dog på
et skøn, da retningslinjerne ikke giver et
endelig svar på dette.
Grupperne skal have sit eget felt og skal
holdes effektivt adskilt både før, under
og efter bridgen
I skal sørge for at afgrænse den ene
gruppe fra den anden. Anvend fx snor,
tape eller anden tydelig markering.

Det anbefales at holde 1 meters afstand og
gerne 2 meter hvor muligt. Afstand vurderes
fra næse til næse, og derfor kan man måle
fra midten af stolesæderne og ikke fra
armlæn til armlæn.
Der må være 1 personer pr. 2 m2 gulvareal,
ved aktiviteter hvor man i det væsentligste
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Må TL eller andre stå for bridgen i flere
grupper på sammen tid?
Hvem er praktisk og juridisk ansvarlig for
at tjekke for coronapas?

sidder ned. Gulvarealet opgøres fra væg til
væg uanset inventar.
Nej, ikke hvis det indebærer, at denne skal
gå fra gruppe til gruppe. TL’en eller anden
fra klubben, distrikt mv. må kun være i én
af grupperne fysisk.
Det er arrangøren, dvs. klub/distrikt mv.

Udover dette skal der naturligvis være fokus på rengøring, hygiejne, udluftning mv.
Sekretariatet sidder naturligvis klar til at svare på spørgsmål omkring retningslinjer mv.

Begynderundervisning i klubberne sæsonen 2021/22
Med den forsigtige genåbning af Danmark, ser vi alle frem mod sæsonstart 2021/22.
Derfor opdateres listen på hjemmesiden, over klubber der har begynderundervisning. Vi
modtager meget gerne opdateringer og tilføjelser til listen, som vil blive opdateret med ny
information løbende hen imod sæsonstart i september.
Send en mail med jeres informationer om begynderundervisning i sæsonen 2021/22 til
dbf@bridge.dk.

Dokumenthåndteringssystem - sikker opbevaring af klubbernes dokumenter
og data
Efter en forespørgsel fra en klub har DBf undersøgt mulighederne for at tilbyde klubberne et
dokumenthåndteringssystem. Et dokumenthåndteringssystem kan være relevant at have
således, at klubbernes opbevaring ikke er personafhængigt og dermed knyttet til skiftende
klubbestyrelser. Med et dokumenthåndteringssystem kan man samle klubbernes relevante
dokumenter ét sted. Dermed sikres det, at klubberne overholder GDPR-regler
(personoplysninger) og i øvrigt har klubberne sikkerhed for, hvor klubbens dokumenter
befinder sig.
Gennem vores leverandør SSD kan vi tilbyde klubberne en webløsning, der giver følgende
muligheder:
•
•
•
•
•
•
•

Man kan lave sin egen mappestruktur og up/downloade filer
Man kan redigere dokumenter online, hvis man har Office 365 business på sin PC.
Vi kan sætte systemet op til automatisk at slette filer i bestemte mapper, hvis de er
ældre end et antal dage.
Systemet kan oversættes til dansk
Systemet vil på forhånd kunne sættes op med mapper, som passer til en ”standard”
bridgeklub
Mulighed for automatisering i forhold til ændringer i bestyrelse i BridgeCentral
Mulighed for at sende rapporter over f.eks. filer, der ikke har været brugt længe.
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SSD tilbyder løsningen i tre ”pakker” til hhv. små, mellemstore og store klubber.
Pakke 1
Max. 3 brugere
50 GB Data
885 kr. pr. år (ex. moms)

Pakke 2
Max. 5 brugere
75 GB Data
1.195 kr. pr. år (ex. moms)

Pakke 3
Max. 10 brugere
100 GB Data
1.795 kr. pr. år (ex. moms)

DBf vurderer, at det er en løsning der giver den sikkerhed, som GDPR-reglerne forlanger, til
en overkommelig pris, og en løsning, der kan kobles til BridgeCentral.
For at kunne sikre et tilstrækkeligt forretningsgrundlag kræver det, at ca. 50 DBf-klubber
tilmelder sig ordningen. Skriv gerne til dbf@bridge.dk hvis din klub ønsker at være med.

Orientering
Repræsentantskabsmøde 2021
DBf’s ordinære repræsentantskabsmøde, der skulle have været afholdt lørdag d. 24. april
2021, er udsat indtil videre pga. corona-situationen og begrænsningerne i
forsamlingsforbuddet.
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