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Indledning
2019 blev et travlt år for DBf med mange spændende indsatser og resultater.
På turneringssiden blev 2019 nok det største bridgeår nogensinde med seniorernes flotte VMtriumf. Til samme VM deltog vi med yderligere to hold: Damelandsholdet og et mixed landshold.
I 2019 blev det også besluttet at hjemtage redaktionsopgaven af Dansk Bridge og allokere pengene
ind i sekretariatet til en kommunikationskonsulent.
Af resultater vil vi desuden pege på:
•
•
•
•

En velgennemført festival (se mere på side 10)
Nyt afsnit på hjemmesiden: Lær Bridge (se mere på side 19)
Bridge til Kulturnatten og Aarhus Festuge (se mere på side 19)
Klubdagen 2019 (se mere på side 7)

Ingen af resultaterne skyldes en indsats af få personer. De frivillige er kræfterne bag DBf, og uden
dem ville vi ikke lykkes. Der skal derfor lyde en stor tak til alle de frivillige, som har hjulpet til
igennem året.
På personalesiden ansatte DBf fra midten af 2019 en ny turneringsadministrator, Erik Wied, og
pr. 1. januar 2020 blev Palle Reimann ansat som kommunikationskonsulent og redaktør af Dansk
Bridge.
Årets regnskabsmæssige resultat for 2019 blev et underskud på 38.000 kr. Det budgetterede overskud ved årets begyndelse var 61.000 kr. Afvigelsen skal ses i lyset af, at repræsentantskabet på
sit møde den 27. april 2019 besluttede at bevilge 15 kr. pr. primærmedlem til Dansk Skolebridge i
årene 2019, 2020 og 2021, hvilket svarede til 310.000 kr. i 2019. Der er således både sparet
omkostninger og øget indtægter flere steder i organisationen.
Hovedbestyrelse og direktør er tilfredse med, at de uventede merudgifter i vid udstrækning kunne
håndteres inden for det samlede budget, så årets resultat kun blev et underskud på 38.000 kr. Det
bemærkes at der i årsrapporten er en ledelsesberetning, som nærmere beskriver de regnskabsmæssige resultater for en række kerneopgaver.
Mens denne årsberetning skrives færdig, har corona-krisen for alvor sat sit præg på Danmark. Det
gælder også Bridgedanmark, hvor forbundet indstillede alle bridgeaktiviteter den 10. marts 2020.
Dette skyldtes tætheden mellem spillerne og dermed risikoen for smittespredning samt hensynet
til spillere, som er i risikogruppen på grund af alder eller kronisk sygdom.
Coronakrisen afføder mange spørgsmål og med 320 medlemsklubbber er det vigtigt, at sekretariatet samler og videreformidler relevant viden. Der er derfor etableret et område på forbundets
hjemmeside, hvor klubber og distrikter kan søge information og få svar på forskellige spørgsmål.
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Heldigvis kan bridge også spilles på nettet. Derfor arrangerer DBf to daglige turneringer på sitet
BBO (Bridge Base Online), hvor man kan spille med gratis. Turneringerne er for alle, men ca. to
gange om ugen afholdes der også turneringer for begyndere. Turneringerne er blevet en stor
succes, hvor rigtig mange spiller med.
Coronasituationen påvirker ikke kun klubberne, som måtte afslutte sæsonen tidligere og pludseligt. Den påvirker også distrikts- og kredsturneringer samt forbundsturneringerne. Situationen har
blandt andet betydet, at damedivisionen først spilles færdig til juni, og at 1.division i år afsluttes
uden slutspil, og at danmarksmesteren således findes efter 11 kampe. I skrivende stund er vi
stadig midt i nedlukningen, og vi ved endnu ikke, hvordan det hele udvikler sig henover foråret.
Beretningen er udarbejdet med bidrag fra de ansvarlige udvalg og komiteer under DBf, som kan
ses nedenfor. Beretningen er samlet og redigeret af DBf´s sekretariat.
Hovedbestyrelsen, den 1. april 2020:
• Nis Rasmussen, formand
• Michael Fiorini, næstformand
• Anne Lauritzen
• Bo Ulrik Munch
• Jane Norgren
• Rudi Bjerregaard
*Det bemærkes, at HB-medlem Anna von Lowzow, der blev genvalgt ved repræsentantskabsmødet
2019, udtrådte af hovedbestyrelsen i september 2019. Pladsen blev ikke genbesat.
Forretningsudvalget:
• Nis Rasmussen, formand
• Michael Fiorini, næstformand
• Anne Lauritzen, medlem af hovedbestyrelsen
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Medlemmer af udvalg og komiteer
Breddeudvalget:
• Bo Ulrik Munch, formand
• Torben Kelså, koordinator for Uddannelsesudvalget
• Helle Jacobsen
• Karin Bech
Uddannelsesudvalget (tidligere undervisningssektionen):
• Torben Kelså, koordinator
• Jørn Plet
Eliteforum:
• Peter Magnussen, sportschef og landstræner
• Bo Bilde
• Povl Sommer
• Morten Bilde
U26-komiteen:
• Morten Bilde, formand
• Morten Rasmussen Bune
• Claus Lund
• Jan Jørgensen (indtrådt november 2019)
Appelkomiteen:
• Torsten Ørhøj, formand
• Rico Hemberg
• Nils Mønsted
• Michael Asgaard
• Signe Buus Thomasen
• Flemming Jørgensen
• Jens Brix Christiansen
• Jens Ulrik Fougt
• Jesper Dybdal
• Niels Aagaard
Turneringskomiteen:
• Jacob Duschek, formand
• Thomas Vang Larsen
• Jesper Buus Thomsen
• Niels Krøjgaard
• Birgitte Thunbo Christensen
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•
•

Lars Peter Damgaard
Henning Østergaard

Bridgenævnet:
• Peter Lilholt, formand
• Søren Frandsen
• Mikkel Bensby Nøhr
Kritiske revisorer:
• Olaf Johansen
• Kurt Als (valgt på repræsentantskabsmødet april 2019)
Bridgefestivalen:
• Jytte Skjærbæk
• Bo Ulrik Munch
• Charlotte Fuglsang, DBf’s sekretariat
• Louise Pedersen, DBf’s sekretariat som festivalkoordinator

Medarbejdere i DBf
De ansatte i DBf består pr. 1. april 2020 af følgende medarbejdere:
Sekretariatet:
• Charlotte Fuglsang, direktør
• Morten Henningsen, økonomi- og regnskabschef
• Louise Pedersen, udviklings- og klubkonsulent
• Louise Dhirani, adm. Koordinator
• Erik Wied, turneringsadministrator
• Palle Reimann, kommunikationskonsulent
Bridgebutikken:
• Anders Hjorth, salgskonsulent
• Jonas Houmøller, salgsmedarbejder
Sportschef/landstræner:
• Peter Magnussen
IT-support:
• Claus Øgard
• Henning Mikkelsen
• Otto Rump
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Breddeudvalget
Breddeudvalgets (BU) kommissorium er:
• At være ansvarlig for, at al bridgerelateret undervisning i Danmark holdes på et højt
niveau. Her tænkes såvel på teknisk som pædagogisk, samt undervisernes bridgefaglige
kvalifikationer. Det omfatter blandt andet bridgelæreruddannelsen (BLU), turneringslederuddannelsen (TLU) samt undervisning i Bridgemate (BM) og BridgeCentral (BC).
• At være bindeled mellem DBf, distrikter og klubber.
• At støtte distrikter og klubber i gennemførelsen af udviklingsaktiviteter.
Medlemmer i Breddeudvalget
Jacob Røn udtrådte af Breddeudvalget i foråret 2019. Der skal lyde en stor tak til Jacob for arbejdet i Breddeudvalget igennem årene. Der kom ikke en ny i stedet for Jacob Røn i Breddeudvalget,
som derefter bestod af fire medlemmer: Formand Bo Ulrik Munch, Torben Kelså, Helle Jacobsen og
Karin Bech.
Breddeudvalget har i 2019 især haft fokus på gennemførsel af Begynderfestival, genindførelsen af
den landsdækkende handicapturnering, afholdelse af Klubdagen samt færdiggørelsen af Bridgespillerens karrierevej.
Begynderfestivalen
Begynderfestivalen er fortsat meget populær og velbesøgt. Det vidner om, at selve festivalen også
henvender sig til nye og letøvede spillere. Tilbage i 2018 blev Begynderfestivalen udvidet til 160
deltagere. Deltagerantallet blev fastholdt i 2019, og 139 meldte sig til.
Begynderfestivalens placering i festivalugen blev i 2019 rykket til slutningen af ugen, Det blev en
stor succes og bidrog til at skabe lidt mere liv i slutningen af festivalen. Placeringen fastholdes
derfor i 2020. I 2020 er Begynderfestivalen sat til 144 deltagere, da dette vurderes som et passende niveau.
Landsdækkende handicapturnering
I 2018 blev det besluttet at genindføre den landsdækkende handicapturnering, men på grund af
den nye BridgeCentral var turneringen ikke mulig at gennemføre i sæson 2018/19, hvorfor den
blev udskudt til sæsonen 2019/2020.
Den landsdækkende handicapturnering blev gennemført søndag d. 1. marts 2020 kl. 13.00 rundt i
hele landet. 10 spillesteder afviklede turneringen, hvor 238 par deltog, hvilket er rekord i
deltagerantallet for den landsdækkende handicapturnering. I 2015, da den blev indført, var der
222 par, i 2016 var der 170 par, og i 2017 var der 146 deltagende par.
Den landsdækkende handicapturnering har været en vigtig indsats for Breddeudvalget, som gerne
vil have flere turneringer for medlemmer med et højere handicap.
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Klubdagen november 2019
Hovedbestyrelsen og Breddeudvalget lagde stor vægt på, at der blev afholdt en Klubdag i 2019.
Den 9. november 2019 blev der derfor afholdt Klubdag i Middelfart. Over 60 klubber var repræsenteret på Klubdagen, som generelt fik meget positive tilbagemeldinger og ønsker om at gøre det
igen. Flere klubber meldte sig på banen efter Klubdagen som værende innovationsklubber, som vil
sætte sig i spidsen for tiltag og aktiviteter, som kan gavne alle klubber i DBf. Sekretariatet bistår
arbejdet hele vejen.
Det blev vurderet efter Klubdagen, at der blandt mange af DBf-klubberne er et ønske om at
videndele og skabe netværk. Det kan være om nye turneringsformer, medlemshvervning,
bestyrelsesarbejde m.v. Det er derfor relevant at se på klubbernes udvikling og innovation også i
regi af DBf’s udvalgsstruktur.
Resultatet blev derfor, at Breddeudvalget blev omdefineret til et Innovationsforum i starten af
2020, hvor fokus i større grad er at danne netværk mellem DBf’s klubber og skabe bedre grundlag
for videndeling. Temaerne fra Klubdagen vil hermed blive forankret i Innovationsforum og sætte
klubberne i spidsen for udvikling i tæt samarbejde med sekretariatet. Opsamlingen på Klubdagen
kan ses på DBf’s hjemmeside.
I takt med, at innovationsklubbernes arbejde skrider frem og at Innovationsforum, finder sin plads,
vil dette formidles ud til alle klubber, så de kan bruge erfaringerne.
Bridgespillerens karrierevej
Bridgespillerens karrierevej, som var en arbejdstitel, blev gjort færdig og går under navnet Kom i
gang med turneringsbridge.
Klubpartnere og Superkasserere
Klubpartnerordningen og Superkasserere fortsætter i sin nuværende form. Klubpartnerne bruges
til mange forskelligartede spørgsmål såsom etik, opsætning af turneringer, interne klubforhold
m.v. Generelt har der i 2019 været et meget lavt aktivitetsniveau, hvorfor dette er et fokusområde i 2020.
Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget, tidligere Undervisningssektionen, består af Jørn Plet, som har ansvaret for
uddannelse af klubturneringsledere, Torsten Ørhøj, som har ansvaret for uddannelsen i BridgeMate
og BridgeCentral samt Torben Kelså, som har ansvaret for bridgelæreruddannelsen og som har det
koordinerende ansvar for Uddannelsesudvalget. Med omdefineringen af Breddeudvalget til et
Innovatiosnforum vil Uddannelsesudvalget fremover være et selvstændigt udvalg.
Torsten Ørhøj ønsker at fokusere sine kræfter på andre opgaver end BC3 og er derfor i starten af
2020 udtrådt af Uddannelsesudvalget. Vi vil gerne takke Torsten for indsatsen i årenes løb.
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IT-uddannelsen
Undervisning i BC3 sker på initiativ af distrikter og klubber. Grundet Torstens afgang som ansvarlig
for IT-uddannelsen, søger vi derfor en ny til at tage ansvaret for de kurser.
Bridgelæreruddannelsen
Der udbydes kurser afstemt efter efterspørgslen. I sæson 2019/20 er der et grundlæggende kursus
med 15 deltagere. Den pædagogiske del er netop udsat til begyndelsen af september på grund af
coronakrisen. Desuden er der ved at blive lavet Kahoot-quizzer til pensum i Nordisk Standard bog 1
og 2, som bridgelærere kan anvende i deres undervisning.
Turneringslederuddannelsen
I 2019 har der været afholdt to turneringslederkurser modul 1 (ét på Fyn og ét i Østjylland), to
turneringslederkurser modul 2 (ét på Fyn og ét i Østjylland), ét turneringslederkursus modul 3 i
Sydjylland samt to brush-up kurser (ét på Fyn og én i Sydjylland).
Ydermere har de fire samarbejdende distrikter på Sjælland i efteråret samt i foråret afholdt
turneringslederkurser modul 1-3. Et modul 4 var også planlagt, men måtte udskydes på grund af
coronasituationen. Desuden er der fremstillet en online-quiz, som omhandler turneringsleder
modul 1-stof, som er tilgængelig på Danmarks Bridgeforbunds hjemmeside under Uddannelse. Her
kan interesserede teste sig selv indenfor modul 1 spørgsmål, og de får feedback på deres
besvarelse. Det vurderes, at testen bliver brugt flittigt.
Breddeudvalget omdefineres til Innovationsforum
Hovedbestyrelsen besluttede i starten af 2020 at omdefinere Breddeudvalget til et Innovationsforum. Beslutningen skete på baggrund af Klubdagen i november 2019, hvor mange af DBf-klubberne udtrykte ønske om at videndele og skabe netværk. Det kunne være om nye turneringsformer, medlemshvervning, bestyrelsesarbejde m.v. Det blev derfor relevant at se på klubbernes
udvikling og innovation også i regi af DBf’s udvalgsstruktur. Omlægningen af Breddeudvalget til et
Innovationsforum skal sætte større fokus på at danne netværk mellem DBf´s klubber og skabe
større grundlag for videndeling. Temaerne fra Klubdagen skal forankres i Innovationsforum, så de
mange inputs fra Klubdagen bliver undersøgt og afprøvet.
Innovationsforummet skal sikre:
•
•
•

grundlag for udvikling i DBf´s medlemsklubber med det formål at blive bedre til at
rekruttere medlemmer, udvikle bridgen og dermed øge medlemstallet.
at klubberne får mulighed for at afprøve nye tiltag og ideer.
at skabe grobund for netværk og videndeling mellem DBf´s medlemsklubber.

Det er et forum for klubber af klubber, og alle kan deltage med de vilkår, man har i klubben.
Målet er, at de gode ideer i klubberne kommer alle klubber til gavn. Sekretariatet er med
hele vejen og yder bistand, rådgivning, er fødselshjælper mv.
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Dansk Bridgefestival
Dansk Bridgefestival blev afholdt for 15. gang d. 5. – 14. juli 2019. Det var sjette gang, festivalen
blev afholdt i Svendborg. Festivalen var meget vellykket, og alle festivalens turneringer blev
gennemført uden problemer. Festivalen fik en mærkbar økonomisk indsprøjtning gennem et sponsorat fra Fonden for Fynske Bank på 100.000 kr. i hhv. 2018 og 2019. Det var det største sponsorat
i festivalens historie, hvilket gjorde Fonden for Fynske Bank til hovedsponsor i både 2018 og 2019.
I 2019 bidrog Sydfyns Elforsynings Almennyttige Fond (SEAF) desuden med 50.000 kr. Sammen med
en række andre sponsorater medførte det en samlet sponsorindtægt på 217.000 kr.
Festivalens økonomiske resultat blev et overskud på ca. 20.000 kr. De samlede indtægter var på
ca. 1.928.000 kr. I indtægterne er beregnet sponsorindtægter, cafeomsætning samt turneringsindskud. Overskuddet skyldes ikke mindst sponsoratet fra Fonden for Fynske Bank samt SEAF og
det gode resultat fra cafeen.
Til festivalen i 2018 og 2019 var der fri tilmelding til danmarksmesterskabet for damepar og
danmarksmesterskabet for seniorpar. Efter festivalen i 2019 besluttede repræsentantskabet, at
ordningen med fri tilmelding skal fortsætte fremover.
Festivalen kan ikke lykkes uden de mange frivillige, som gør et uundværligt arbejde og sikrer, at
logistikken omkring festivalen forløber optimalt, dvs. forplejning, information, IT-understøttelse
af turneringer, undervisning og meget mere. En stor tak skal derfor lyde til alle de frivillige, som
bidrager til en velgennemført festival.
Dansk Bridgefestival 2020
Festivalledelsen har på baggrund af funktionschefernes tilbagemeldinger udarbejdet og offentliggjort en evalueringsrapport vedr. festivalen 2019, som kan læses på bridge.dk under ”Medlemsinfo” efter login.
På baggrund af tilbagemeldingerne er det besluttet, at der i 2020 blandt andet foretages følgende
ændringer eller fastholdelser:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DM for mixed par og DM for åben par fastholder starten til kl. 13.00.
DM for damepar og DM for seniorpars start på andendagen flyttes tilbage til kl. 10.00.
VINOBLE Open, formiddagsbronzen og guldturneringen fastholdes i tennishallen.
Begynderfestivalens senere placering fastholdes til torsdag, fredag og lørdag i slutningen
af ugen.
Fri tilmelding til A-rækken i VINOBLE Open afskaffes.
Fortsat fri tilmelding til danmarksmesterskabet for dame- og seniorpar.
Eventbridgen som overskrift afskaffes.
Tre daglige bronzeturneringer (med undtagelse af festivalens første og sidste dag) á 24 spil
og ikke 30.
Variationen i turneringsstart på sølvturneringerne genindføres.
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•
•
•

En board-a-match turnering afprøves om onsdagen som sølvturnering.
Fastholder den engelske oversættelse af de vigtigste informationer.
Fastholder en bedre kommunikation og fastholdelse af tilmeldingsfrister.

U26-komiteen
U26 bestod i 2019 af Morten Bilde, Claus Lund og Morten Rasmussen Bune. I slutningen af året gav
en hverveannonce i Dansk Bridge tilgang af Jan Jørgensen. Velkommen!
Morten Bilde er genindtrådt i Eliteforum for at sikre et tættere samarbejde mellem elitearbejdet
for juniorer og det almindelige landsholdsarbejde.
Komiteen har afviklet DM for juniorer i følgende kategorier: DM Skolepar, DM Juniorpar,
DM Juniorhold og som noget nyt DM for Skolehold. Der er som vanligt afviklet 3 juniorcamps
fordelt over forår, sommer og efterår.
Danmarksmesterskaber og juniorcamps har haft den ventede tilslutning. Vi er begyndt at mærke
Dansk Skolebridges indsats, og vi håber, at vi inden for en kort årrække vil kunne se et større
deltagerantal ved juniorarrangementerne.
2019 bød på en masse internationale opgaver. U16 og U26 deltog i Online VM på BBO med svingende resultater. Derfor var det en glædelig oplevelse at følge U26-holdet ved White House-turneringen i Amsterdam. Holdet spillede sig i løbet af de indledende kampe varme, og da det kom til
knockout-kampene, havde det også det nødvendige held. Holdet slog i disse kampe stærke
juniornationer som Belgien, England og i finalen Israel. Andreas Plejdrup, Christian Lahrmann,
Søren Chr. Bune, Emil Buus Thomsen og kaptajn Claus Lund vandt trofæet for første gang i 25 år.
I påsken var Danmark vært for de nordiske mesterskaber (NM) for juniorhold. Danmark var repræsenteret i alle fire kategorier uden at det gav guldmedaljer. U26 spillede dog en tæt finale mod
Norge, hvor en rigtig norsk slem kunne have vendt resultatet. U21 kunne ikke røre de svenske
verdensmestre, men de formåede dog at slå dem i den indledende kamp. U26 Women og U16 fik
samlet en masse erfaring. Desværre har NBU besluttet, at NM juniorhold i fremtiden kun spilles i
kategorierne U16 og U26, da kun Danmark og Norge helhjertet bakker arrangementet op.
Hovedbegivenheden i 2019 var EM i Norge. Men lige inden var U26 i Tyrkiet, sponseret af menige
DBf-medlemmer. Tak for den donation! Forventningerne til vores hold ved EM var blandede. Selvom U26 havde gjort god figur i forberedelserne, så ventede der en meget hård turnering, og holdet
var handicappet af, at ingen af de normale kaptajner havde mulighed for at deltage. Holdet blev
ramt af omgangssyge og måtte spille enkelte halvlege i uvante opstillinger. Det betød, at kun ét
par præsterede, mens de to andre var hhv. under forventning og langt fra, hvad parret selv håbede som bundniveau. Alt i alt levede holdet op til minimumsforventningerne og blev nr. 12.
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Vi var også repræsenteret i U16, og her var forventningen til holdet (Georg Würtz, Amalie Bune,
Line Henriksen, Alma Rasmussen, Aron og Daniel Tylvad, samt coach Torsten Rasmussen og kaptajn
Morten Rasmussen Bune) en kvalifikation til VM. Holdet leverede en rigtig stabil indsats og levede
så rigeligt op til forventningerne og er nu viceeuropamestre. Så holdets målrettede træning gennem mere end et år betalte sig. Vi håber, at vi kan opretholde denne træningsindsats for alle
fremtidige U-landshold.
Hjemme i Danmark deltog de resterende U-spillere i festivalen i både bronzeturneringer, DM og
Vinoble Open.
Sidst på sommeren var der store forhåbninger til Søren Chr. Bune og Christian Lahrmann ved det
åbne VM i U21, da de tidligere har vundet U16 VM. Modstanden er blevet bedre siden, og det blev
til en godkendt 7. plads i par og i holdturneringen en 4. plads med en svensker og en israeler.
U26-holdet og Morten Bilde var i oktober inviteret til Vilnius Cup, hvor holdet mødte en stor del af
den europæiske elite. Og det gjorde igen en flot figur, så vi ser med forventning frem til EM i
2021, hvis holdet kan holde sammen.
Som antydet tidligere afholder komiteen weekendsamlinger hen over sæsonen for de interesserede
juniorer, hvor vi forsøger at forberede de unge til både internationale juniormesterskaber og
konkurrencebridge i det hele taget via emneundervisning om træningsmetoder, meldesystemer,
spilføringer, modspil mv. De rutinerede har været inviteret til Eliteforums samlinger, og det forventer vi skal forsætte.
Vi er glade for den brede opbakning og sparring, vi får af hele Bridgedanmark. Lige fra sekretariatet, juniorernes forældre til bridgecentrene vi besøger. Men hvis der går en ildsjæl derude, så kan
vi sagtens være flere i U26-komiteen.

Turneringskomiteen
TUK noterer sig, at det kun var muligt at finde 112 par, der ville spille DM for åbent par. 5 af 11
distrikter havde vanskeligt ved overhovedet at finde deltagere nok til at udfylde deres kvote. Af
denne grund er det TUK’s holdning, at DM for åbent par bør afholdes med fri tilmelding. Det er
svært at se ideen i at afholde en kvalifikation, når der er flere pladser, end der er deltagere. Det
er også svært at bede et distrikt betale for et antal pladser, som de slet ikke kan udfylde.
Reglerne er formuleret med udgangspunkt i, at det er et undtagelsestilfælde, når et distrikt må
overlade en plads til et andet distrikt.
Et udvalg, der repræsenterer et flertal af deltagerne i DM for seniorhold, anbefaler, at turneringen fremover afvikles med en 1. division. TUK bemærker, at en stor del af turneringens

livet er kort - spil bridge

Side 12/30

popularitet skyldes det sociale element, hvor spillerne mødes på tværs af geografi og spillestyrke.
Det er dog væsentligt, at der kan findes et spillested med tilstrækkelig plads til samtlige hold,
hvis den nuværende turneringsform skal bibeholdes. Det er desværre endnu ikke afklaret, om der
kan findes et sådant spillested.
Manglen på turneringsledere gør sig stadig bemærket, og det var en streg i regningen, at det planlagte turneringslederkursus på festivalen i 2019 måtte aflyses på grund af pludselig opstået sygdom. Alligevel er det lykkedes at bemande sæsonens turneringer og samtidig benytte TL-assistenter (”føl”), så disse kan få den nødvendige erfaring. Men det er nødvendigt at fortsætte denne
indsats i de kommende sæsoner.
Sæsonafslutningen har været præget af coronavirussets hærgen. TUK forsøger i samarbejde med
FU at finde den sportsligt bedste løsning for turneringerne, som er mulig i praksis.

Appelkomiteen
I sæsonen 2019-20 har Appeludvalget indtil videre modtaget syv sager af vurderingsmæssig karakter. En sag blev trukket, og de øvrige seks er alle afgjort. Lovkommissionen har modtaget en sag
til lov- eller regelfortolkning. Den er endnu ikke afgjort.
Alle sager er løbende blev offentliggjort på www.bridge.dk, så snart afgørelsen forelå.
Den væsentligste indsats har ellers drejet sig om opdateringer af nogle af Lovkommissionens udtalelser. LKU-16 (om ensidig korrigeret score) blev opdateret i september 2019. Desuden blev tre
udtalelser udgivet/opdateret i marts 2020. Det drejer sig om LKU-18 (oversættelse af WBF’s officielle kommentarer til bridgelovene), LKU-21 (Tilsvarende melding) samt LKU-22 (Bordet fanger).

Dansk Bridge, DBf’s medlemsbladblad
I efteråret 2019 besluttede hovedbestyrelsen at hjemtage opgaven med Dansk Bridge til forbundets sekretariat. Formålet var at anvende det økonomiske råderum til ansættelse af en kommunikationskonsulent, der udover opgaven som redaktør af Dansk Bridge også skal varetage andre kommunikationsopgaver. Det betød, at vi tog afsked med bladets redaktør gennem fem år, Christina
Lund Madsen. Herfra skal der lyde en stor tak til Christina for veloplagte artikler om bridge i både
ind- og udland.
Den 1. januar kunne vi byde velkommen til vores nye kollega Palle Reimann, der blev ansat som
kommunikationskonsulent i forbundets sekretariat. Palle Reimann har i en årrække været frivillig i
DBf som formand for Spar K i Esbjerg. Palle har bl.a. den ambition for bladet, at mange af de
spændende aktiviteter og intiativer, der sættes i værk i klubberne rundt omkring i landet, finder
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vej til spalterne i Dansk Bridge, så vi kan kan lære af og lade os inspirere af hinanden. I løbet af
foråret 2020 vil sekretariatet også gennemføre en læserundersøgelse af bladet.

Landsholdene
I 2019 var den altoverskyggende turnering for landsholdene VM i den efterfølgende så herostratisk
berømte by Wuhan i Kina. Vi var i den gunstige situation, at vi havde kvalificeret os med hele tre
hold i modsætning til sidste VM i Lyon i 2017, hvor Danmark slet ikke var repræsenteret. Damerne
kvalificerede sig med en 4. plads til EM i Oostende, seniorerne med en 5. plads, og den nyoprettede række mixed hold med en 6. plads ved EM i Lissabon i februar 2019. Året var således præget
af forberedelse til det vigtige VM.
I januar havde vi vores første observationsturnering. Den foregik i Blaksets Bridgecenter. Til observationsturneringen havde UK den første mulighed for at vurdere parrene sammen. Der var serveret
problemspil lørdag efter en eftermiddag med undervisning. Selve denne turneringsform var ingen
succes. Vindere blev Michael Askgaard og Kasper Konow. Hele søndag blev der spillet almindelig
Monrad-turnering. Her blev vinderne Thomas Berg og Flemming Dahl.
I februar skulle vi så se, om vi kunne få et hold med i den nyoprettede mixed holdturnering ved VM
i Wuhan. Der blev afholdt EM i Lissabon, hvor de otte bedste hold skulle repræsentere Europa.
Danmark var her repræsenteret af Johan Hammelev og Camilla Krefeldt, Dorthe og Peter Schaltz
samt Marlene og Jens Ove Henneberg. Et stærkt hold som gjorde det godt. Vi blev samlet nummer
5 ud af 24 hold; rigeligt til at kvalificere os til Wuhan.
I marts havde vi vores næste observationsturnering. Vi valgte at lægge den i Herning, så medlemmer fra denne del af landet kunne komme forbi og ugle. Vi tilbød desuden, at klubspillerne kunne
komme fredag eftermiddag og spille med en elitespiller i en såkaldt pro/am turnering. Det blev en
stor succes med dejlig middag bagefter. Ved selve observationsturneringen blev der transmitteret
via BBO til hele landet, så alle kunne følge med. Vindere blev Kasper Konow og Michael Askgaard.
Denne turnering skulle blandt andet danne grundlaget for udtagelsen til de tre landshold til VM.
Selve udtagelsen skulle foregå i begyndelsen af april efter sidste divisionsweekend.
Udtagelseskomiteen bestod af Rico Hemberg, Nils Mønsted, Jan Nielsen, Peter Magnussen samt de
kaptajner, der skulle med til Wuhan, nemlig Povl Sommer for mixed, Bo Bilde for seniorerne og
Peter Magnussen for damerne. I forvejen fastlagte udtagelseskriterier blev anvendt, og der var
foregået mange drøftelser på nettet, inden de tre UK’er mødtes efter sidste divisionsweekend for
at udtage de endelige hold. Som bekendt blev Lone Bilde-Helle Rasmussen, Anne-Sofie HoulbergChristina Lund Madsen samt Signe Buus Thomsen-Bjørg Houmøller udtaget til dameholdet med
Peter Magnussen som NPC. På mixedholdet blev Johan Hammelev-Camilla Krefeldt, Lars BlaksetNadia Bekouche samt Stense Farholt-Henrik Caspersen udtaget med Povl Sommer som NPC. På
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seniorholdet blev Hans Christian Nielsen-Knud-Aage Boesgaard, Steen Schou-Jørgen Hansen samt
Henrik Norman Hansen – Søren Christiansen udtaget med Bo Bilde som NPC og Jan Nielsen som
coach.
På grund af et presset tidsskema og økonomi blev German Bridge Trophy fravalgt i 2019. Til gengæld havde vi hold med i både Neighbour Challenge (NC) og selvfølgelig ved de nordiske mesterskaber (NM). NC havde deltagelse af et åben række-hold bestående af Kasper Konow - Michael Askgaard og Jacob Røn - Freddi Brøndum samt et damehold bestående af Lone Bilde og Helle Rasmussen samt Stense Farholt og Tina Ege. Det blev til en 3. plads til åben række mod Holland, Norge og
Tyskland. Damerne fik en fin 2. plads mod de samme nationer.
Ved NM i starten af juni sendte Danmark også to hold til Norge: Et damehold og et åben række
hold. Åben række holdet bestod af Michael Askgaard-Kasper Konow samt Mikkel Larsen – Sejr
Jensen. Alle parrene gjorde det acceptabelt, og vi sluttede med to gange bronze ud af de seks
nationer, som deltog; nemlig alle seks nordiske nationer inkl. Færøerne.
Op til årets store event, VM i Wuhan, lavede vi en såkaldt opvarmningsturnering, hvor de ni par,
der skulle afsted, fik mulighed for at spille en masse spil inden VM. Som så ofte før benyttede vi
Blaksets Bridgecenter, og der var stor spillelyst. Michael Askgaard og Kasper Konow vandt i vanlig
stil, men det var opmuntrende, at 2. pladsen tilfaldt Lars Blakset og Nadia Bekouche fra mixed
landsholdet, mens 3. pladsen tilfaldt Helle Rasmussen og Lone Bilde fra damelandsholdet.
Og så var vi klar. Vi rejste til Wuhan med store drømme og måske mere realistisk: En plads i kvartfinalerne ville være tilfredsstillende. Damerne nærede vi store forventninger til, men det lykkedes
aldrig helt. Pointmæssigt blev det til ”over middel”, men alligevel var det en skuffelse, at vi
endte på en 15. plads. Det var som om, kaptajnen aldrig fik sat den helt rigtige opstilling, og
kampgejsten svandt da også efterhånden, som kvartfinalepladsen syntes at forsvinde i tågerne.
Mixed holdet var imødeset med spænding. Det var første gang, at mixed hold var med til VM, og
der var stor usikkerhed om styrken af denne række. Det viste sig dog, at man bestemt ikke skulle
undervurdere nogen af holdene. Det blev til en flot 9. plads med kun enkelte kamppoint fra en 8.
plads, som gav adgang til knockout-fasen. Faktisk lidt ærgerligt, men al mulig ros til det nye hold,
som sloges for deres chance til det sidste.
Så kommer vi til seniorholdet. De får her deres helt eget afsnit. Som alle vel ved, blev seniorholdet verdensmestre. Den måske største bedrift nogensinde i Danmarks Bridgeforbunds historie; i
hvert fald på højde med damernes guldmedalje ved de Olympiske Lege i 1988 og guldmedaljerne
ved juniorernes verdensmesterskaber. Vi vidste godt, at vi havde et stærkt hold, men på forhånd
så både det franske og det amerikanske hold uhyggeligt stærke ud. Efter en fin 5. plads i round
robin, valgte franskmændene os. Lidt overraskende, men direkte adspurgt forklarede de, at det
mest var fordi, det altid var rart at spille mod Danmark. Flot ros fra de tidligere verdensmestre i
åben række. De fik bank. Ikke bank måske, idet vi vandt med et imp, men det er som bekendt
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nok. Bo Bilde og Coach Jan Nielsen var ”on fire”. De styrede holdet videre med gejst og psykologi.
Først gik det ud over Indien for til sidst i finalen at ramme England. Sensationen var i hus.
Vores verdensmestres navne fortjener en gentagelse:
Jørgen Hansen – Steen Schou
Hans Christian Nielsen (H.C.) – Knud-Aage Boesgaard
Søren Christiansen – Henrik Norman Hansen
Kaptajn Bo Bilde, Coach Jan Nielsen
Disse otte mennesker var som en enhed, dem der sammen skaffede Danmark en længe eftertragtet triumf. Tillykke fra landstræneren, fra resten af Eliteforum og fra hele Bridgedanmark.

Internationalt arbejde
I juni 2019 havde Nordisk Bridge Union (NBU) møde i forbindelse med NM i den norske by Kristiansand. På mødet var der blandt andet en drøftelse af NBU’s fremtid efter svensk ønske. Der var
overvældende flertal blandt de øvrige nordiske bridgeforbund for at fortsætte NBU som organisation. Der blev i den forbindelse lagt vægt på muligheden for at koordinere den nordiske ”stemme”
i EBL og WBf-regi samt hensynet til de små bridgenationer, Island og Færøerne. Der var enighed
om at foretage nogle justeringer ift. både økonomi og budget, mulighed for at ændre på nogle
turneringer samt afholdelse af et administrativt møde, som DBf skal stå for hvert andet år. Endelig
blev det besluttet, at NBU-ledelsen overgik til Finland.

Modernisering af BridgeCentral (BC3)
I 2019 har det stadig været nødvendigt at bruge væsentlige ressourcer på BridgeCentral, som blev
lanceret i en ny version, BC3, ved sæsonstart i september 2018. Der har for det første været
behov for mange fejlrettelser i både klubbernes og forbundets egne turneringer. Dertil kommer
ønsker om nye funktionaliteter, klargøring til festival samt understøttelse af det nye mesterpointreglement og indførelse af bordafgift.
BC3 har også afstedkommet et stort pres på forbundssuperbrugerne, og det har siden april 2019
været meget hjælpsomt, at distriktsformand Poul Bo Madsen har bistået forbundssuperbrugerne på
supportmailen. Samtidig er der løbende arbejdet på at rekruttere flere distriktssuperbrugere, og
der blev også gennemført et kursus for dem i januar 2019. Forbundet har også bevilget midler til,
at distrikterne kunne afholde kurser i BC3. Siden sommeren 2019 er der endvidere udarbejdet en
ønske- og mangelliste vedr. BC3, som også er drøftet med distrikterne. Listen er et dynamisk produkt, og ønskerne realiseres inden for et økonomisk råderum aftalt med hovedbestyrelsen.
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Der er på BridgeCentral i 2019 brugt 210.000 kr. mindre end i 2018, men 144.000 kr. mere end
budgetteret. Budgetoverskridelsen blev bevilget og aftalt med hovedbestyrelsen allerede med
udgangen af 2018, da besparelser på personalebudgettet var mulige.
Langt de fleste fejl og mangler er efterhånden rettet, men selvfølgelig er der stadig småting, der
skal tages hånd om. De fleste henvendelser til forbundets supportteam drejer sig efterhånden
mere om forkert opsatte turneringer, som skal rettes eller slettes, end det drejer sig om systemfejl. Men supportopgaven er stadig meget stor, idet brugerne stadig kommer med en masse
forespørgsler; blandt andet om handicapændringer og -sletninger.
Af forbedringer er det væsentligt at nævne hastigheden, som har været meget diskuteret og kritiseret. Der er stadig en del klubber, som mener, at hentning af resultater og upload til hjemmesider tager alt for lang tid. Disse klubber opfordres til at undersøge deres internetforbindelse og
eventuel ”støj” på denne, idet hastigheden for de fleste klubber efterhånden er tilfredsstillende.
I nogle udskrifter har der været en del uhensigtsmæssigheder. De fleste af dem er rettet, men der
vil stadig være udskrifter, som nogle brugere gerne så var anderledes. I BridgeCentral kan
brugerne selv udvikle egne udskrifter.
Der er stadig ting som kan igangsættes, men det er features, som endnu ikke er besluttet for eksempel:
•
•
•
•

Running scores/løbende liveresultater
Pokalturneringen i BC3
HCP-beregning på Monradhold
Ny hjemmeside-editor

I foråret 2019 besluttede forbundets hovedbestyrelse at få udarbejdet en ekstern evaluering af
BridgeCentral med det formål at få belyst, om BridgeCentral er en fremtidssikret løsning. Den
overordnede konklusion i evalueringen er, at BridgeCentral er det bedst egnede produkt til
turneringsafvikling. Der er pt. drøftelser mellem DBf´s hovedbestyrelse og it-leverandøren om det
fremtidige samarbejde. I løbet af 2020 forventes således en ny kontraktindgåelse for samarbejdet.

Bevilling til Dansk Skolebridge
På repræsentatnskabdmødet i 2019 blev det vedtaget, at der i årene 2019, 2020 og 2021 skal tilfalde Dansk Skolebridge (DSB) et medlemsbidrag fra DBf på kr. 15 pr. primærmedlem. Bevillingen
gives til fortsat udbredelse af skolebridge i de danske folkeskoler med henblik på at skabe
interesse blandt de unge for bridgespillet og herefter medvirke til øget medlemskab i DBf på kort
og lang sigt. Bevilligen skal også medvirke til at udbygge samarbejdet med distrikterne, og i det
omfang distrikterne har mulighed for at medvirke i aktiviteterne, skal samarbejdet etableres.
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Sekretariatets resultater 2019
DBf´s sekretariat arbejder som et team og lægger vægt på at yde en god service samt være
proaktive og udviklingsorienterede. Opgavevaretagelsen i sekretariatet spænder vidt og er præget
af mange faste driftsopgaver.
Det gælder turneringsadministration, budget- og økonomistyring, sekretariatsbetjening af hovedbestyrelse, og udvalg, herunder to årlige besøg af de kritiske revisorer, rådgivning af medlemsklubber mv. Også bridgefestivalen er en opgave, der på forskellig måde fylder hele året i form af
planlægning og koordinering med de forskellige aktører i Svendborg, turneringsadministration,
samarbejde med frivillige m.fl. Endelig bistår DBf´s sekretariat også med sekretariatsbetjening af
Bridgefonden og har i den forbindelse varetaget en række opgaver med den pro/am turnering, som
Bridgefonden afholdt umiddelbart efter nytår 2019/2020.
I de senere år har et væsentligt fokusområde været at dokumentere sekretariatets opgavevaretagelse i form af beskrivelse af køreplaner og forretningsgange. Det betyder, at der nu ligger
sådanne beskrivelser på alle væsentlige kerneopgaver.
Et andet væsentligt indsatsområde i 2019 har været, hvordan forbundets hjemmeside kan medvirke til at rekruttere nye målgrupper til turneringsbridge og dermed kunne henvende sig til forudsætningsløse bridgespillere. Det har været en gradvis udvikling, som kulminerede her i starten af
2020 med et helt nyt område på hjemmesiden: ”Lær Bridge”. Læs mere om dette på næste side.
Udover den almindelige drift er sekretariatet også optaget af at udvikle aktiviteter, som kan
udbrede bridgen til nye målgrupper. Aktiviteter som disse er nærmere beskrevet nedenfor.
Hverveaktiviteter: Kulturnatten og Bridge til Aarhus Festuge
Kulturnatten
DBf deltog for anden gang på Kulturnatten i København i 2019. Ligesom året før, var det velbesøgt, og mange kom forbi og spillede bridge, og de besøgende var i alle aldre. Dette styrkede
overbevisningen om, at bridge og Kulturnat hænger godt sammen.
Bridge til Aarhus Festuge
Under Aarhus Festuge åbnede Aarhus Bridgeklub og Bridgeklubben Bellevue op for deres klubber og
inviterede festugedeltagerne indenfor for at spille bridge. De var således begge med i det
officielle program. Bridge til Aarhus Festuge var et lokalt event, hvor sekretariatet bistod klubberne med ansøgningen.
Ovenstående tiltag er med til at synliggøre bridgen, og vi håber, at vi i de kommende år kan lave
flere aktiviteter i hele landet. Næste udfordring bliver at få kanaliseret de interesserede over i
klubber.
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Generel forbedring af hjemmesiden
Hjemmesiden er ofte blevet udsat for kritik og blev derfor også drøftet på Klubdagen. At hjemmesiden har begrænsninger er ikke nyt, og derfor forsøges der hele tiden at optimere, hvor der kan.
Sekretariatet begyndte sidste år at se på, hvor der kan ske forbedringer på hjemmesiden og dermed justere, så oplevelsen bliver bedre for alle medlemmer og bridge-interesserede, der besøger
vores hjemmeside. Dette arbejde slutter aldrig. Hjemmesiden-platformen (CMS-systemet) har begrænsninger, men indenfor de rammer der er, forsøges der at skabe forbedringer og justeringer.
Denne indsats skal ses som et forsøg på generelt at forbedre kommunikationen omkring bridge for
medlemmer og for bridge-interesserede. Sidste år fik landsholdet sin egen side, og vi oprettede et
afsnit med vigtig og praktisk information til klubberne mv. I år er en af de helt store mærkbare
forbedringer et nyt afsnit på hjemmesiden: Lær Bridge.
Lær bridge – nyt afsnit på hjemmesiden
I starten af 2020 blev et nyt afsnit offentliggjort på hjemmesiden under navnet Lær Bridge. Siden
henvender sig i høj grad til personer, som søger mere information omkring bridge, og som er nysgerrige på bridge. Under afsnittet kan man bl.a. finde vores online bridgeunivers, hvor der er tre
introduktionsvideoer, der kort og præcist forklarer de grundlæggende principper i bridge. Herunder kan Dansk Skolebridges 24 videoer og kommenterede videoer også findes.
Ud over onlineuniverset kan man også finde gratis bridgemateriale, en oversigt over klubber med
begynderundervisning, link til bridgebutikken mm. Afsnittet vil kunne udvides med mere indhold,
når det er relevant. Målet med afsnittet er at gøre det nemmere for folk uden bridgeforudsætninger, men som er interesserede i at vide mere om bridge, at finde den information de søger.

Danmarks Tankesports-Forbund
Formandskabet i forbundet varetages af Anne Lauritzen, der er medlem af hovedbestyrelsen i
Danmarks Bridgeforbund. Sekretariatet i Danmarks Bridgeforbund varetager også administrationen
af Danmarks Tankesports-Forbund. Det vil sige udbetaling af tilskud fra Kulturministeret og årsregnskab for dette. Dertil kommer planlægning og afholdelse af det faste årsmøde. Der er pt. med
de forskellige medlemsforbund en dialog i gang vedr. synliggørelse af tankesporten, og der stiles
efter et særlig tankesports-event i efteråret 2020.

Bridgebutikken
Omsætning/resultat for 2019 var kr. 3.505.000/476.000 mod et budget på kr. 3.410.000/457.000.
Indeholdt i resultatet er en afskrivning på lager på kr. 75.000. Tallene dækker over en fin fremgang i Danmark, som bl.a. skyldes prisjusteringer og en tilbagegang på udlandet, da betydende
markeder som bl.a. Frankrig oplever en stor nedgang i salget af bridgemateriel. Priser i udlandet
blev, på trods af det, justeret opad på udvalgte markeder. Vi har også fået et par nye forhandlere
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i udlandet og ikke tabt nogen. Den for store lagerbeholdning på træmeldekasser, bløde mapper og
plastikkort er der arbejdet med, og for træmeldekassernes vedkommende er det nu ikke længere
en problemvare. Det har vist sig meget vanskeligt at få produceret et bridgebord i Danmark til den
rigtige pris, selvom vi også har arbejdet med væresteder og specialtilbud indenfor det offentlige.
Merchandisesortiment blev udvidet med held.
Butikken 2020
Vi vil fortsat arbejde med vores prissætning og ellers er fokusområderne i 2020:
•
•
•
•

Intensivere arbejdet med at finde nye agenter, herunder Østeuropa og Sydamerika.
Overveje deltagelse ved internationale stævner EM/OL.
Amazonanalyse for optimering og evt. udvidelse af salg på den og lignende platforme.
Fragtpriser i Danmark og internationalt gennemgås.

Vi afprøver muligheden for at få bridgeborde produceret i Kina via navngiven kontakt, ligesom vi
vil undersøge, om vi kan få vores hovedprodukt, meldekasser, produceret billigere. Vi vil se på
mulighederne for at udbygge vores merchandisesortiment.
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Bilag 1. Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2019

Distrikt København
Amagerlands Bridgeklub
Blakset-Klubberne

74
1752

Frederiksberg Bridgeklub

39

Club Tee

40

Culbertson Clubben, Kbh

32

BridgeSalonen

79

Danske Bank Bridge

46

Dragør Bridge Club

42

Hovedstadens Bridge

118

HI bridge

14

Bridgeklubben HCØ

40

Islev Bridgeklub

90
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JBK

40

Københavns Døves BridgeKlub

13

Kastrup Tårnby Bridgeklub

37

One-eyed Jacks

88

Københavns Bridge Klub

216

Studenterforeningens BC

106

Syd-Vest

25

Trumferne

45

Young Sharks

44

Distrikt København

2980

Distrikt Nordsjælland
Bridgeklubben Aktiv

45

Bagsværd Bridgeklub

20

Ballerup Bridge Club

138

BK 93

24

Ballerup Ældrebridge

56

Birkerød Bridgeklub

117

Bridgecenter Nordsjælland

709

Bridgelogen

20

Byens Bridge

47

BK 80, Hørsholm

32

COWI-Bridgeklub

50

Vejlesø Bridgeklub

28

Farum Bridgeklub

36

Espergærde Bridgeklub

28

Egelund Bridgeklub

48

Egebjerg Bridgeklub

38

Bridgeklubben Femina

40

Frederikssund Bridgeklub

35

Bridgeklubben KVIK

38

Frederiksværk Bridgeklub

82

Furesø Bridgeklub

44

Gentofte Bridgeklub

152

Helsinge Bridgeklub

46

Helsingør Bridgeklub

45
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Slotsbridge - Hillerød

299

Hjerter Dame, Birkerød

35

Hjerter 2

35

Holte Bridgeklub

48

Hornbæk Bridgeklub

38

KDY Bridgeklub

56

Humlebæk Bridgeklub

46

Hundested Bridgeklub

75

Hørsholm Bridgeklub

44

BK for Jægerspris og Omegn

23

Jydsk Bridgeklub af 1982

18

Klør Es

16

Kokkedal Bridgeklub

24

IBM-Klubben
Lillerød Bridgeklub
Lyngby Røgfri Bridgeklub
Lyngby Bridge Klub
Skævinge Bridgeklub
plan b bridgeklub

39
227
72
119
16
119

Spar Bonde, Farum

28

Måløv Bridgeklub

28

Stenløse Bridgeklub

88

Skovlunde Bridgeklub

73

Skibby Bridgeklub

24

Bridge Søllerød

93

Søborg Bridgeklub

223

Tisvilde Bridgeklub

82

Vedbæk Bridgeklub

56

Værløse Bridgeklub

35

Ølstykke Bridgeklub

40

Distrikt Nordsjælland

4037

Distrikt Østsjælland
Bridge 2001

42

Bridgeklubben af 1996

32

Bridgelogen Roskilde

livet er kort - spil bridge

177
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De 4esser

63

Greve Strands Bridgeklub

80

Grønhøj Bridgeklub

30

Gundsø Bridge Klub

34

Havdrup Bridgeklub

82

Hvalsø Bridgeklub

38

Jokeren

64

Køge Bridge Klub

75

Lejre Bridgeklub

80

Mandagsklubben

60

Reinholdt Bridge

65

Roskilde Bridgeklub

55

Bridge 37

40

Roskilde Bridge 1945
Spar To

209
26

Ruder Es, Hvidovre

194

Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub

176

Rødovre Bridgeklub

119

Skovbo Bridgeklub

13

Solrød Bridgeklub

49

Spar Dame

49

Sønderkær Bridgeklub

58

Vestegnens Bridgeklub

40

Østsjællands Bridgeklub

Distrikt Østsjælland

141

2091

Distrikt Vestsjælland
Asnæs Bridgeklub

57

BK59 Holbæk

43

Bridge 83, Slagelse

239

Glumsø Bridgeklub

27

Holbæk Bridgeklub af 1949

77

Høng Bridgeklub

105

Jyderup Bridgeklub

29

Torsdags Bridge

46

Kalundborg Bridgeklub

livet er kort - spil bridge
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Korsør Bridge 51

52

Korsør Kontraktbridgeklub

59

Ringsted Bridgeklub

85

Rørvig Bridgeklub

49

Skælskør og OmegnsBridgeklub

53

Sorø Bridgeklub

112

Svinninge Bridgeklub

58

Tuse Næs Bridgeklub

24

Vig Bridge Club

37

Distrikt Vestsjælland

1303

Distrikt Storstrøm
Faxe Bridgeklub
Haslev Bridge Klub
TurneringsklubbenMidtsjælland
Næstved Bridgeklub
Maribo Bridgeklub
Møn Bridgeklub
Nakskov Bridgeklub
Nykøbing F. Bridgeklub
Nysted Bridgeklub

49
124
20
221
78
118
43
154
24

Bridgeklubben Præstø

89

Vordingborg Bridgeklub

109

Rødby Bridgeklub

72

Sakskøbing Bridgeklub

14

Store-Heddinge Bridgeklub

37

Torsdagsklubben Præstø

17

Vestlolland Bridgecenter

156

Væggerløse Bridgeklub

Distrikt Storstrøm

47

1372

Distrikt Bornholm
Hasle-Rutsker Bridgeklub

60

Nyker Klemensker Bridgeklub

44

Neksø Bridgeklub

49

livet er kort - spil bridge
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Pedersker Bridgeklub
Rønne Bridgeklub

60
122

Spar-2, Rønne

80

Svaneke Bridgeklub

40

Østerlars/Østermarie BK

32

Distrikt Bornholm

487

Distrikt Nordjylland
BK af 1973, Hjørring
Brovst Bridgeklub
Brønderslev Bridgeklub
Fjerritslev Bridgeklub
Frederikshavn BK

262
69
141
83
113

Hadsund Bridgeklub

61

Hals Bridgeklub

65

Hirtshals Bridgeklub

55

Hjallerup Bridgeklub

87

Hjerter Es i Skagen

24

Hobro Bridgeklub

88

Løgstør Bridgeklub

56

Nibe Bridgeklub

49

Bridgeklubben Nord

186

Pandrup Bridgeklub

85

Ravnkilde Bridgeklub

33

Romdrup-Klarup Bridgeklub

36

Støvring Bridgeklub
Sæby Bridgeklub

55
104

Terndrup Bridgeklub

32

Universitetets Bridgeklub

12

Vestbjerg Bridgeklub

18

Vodskov Bridgeklub

70

Vrå Bridgeklub

59

Aalborg Bridgeklub
Aars Bridgeklub

Distrikt Nordjylland

livet er kort - spil bridge

225
58
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Distrikt Østjylland
Aarhus Bridge Center

72

Akademisk Bridgeklub, Århus

50

Bridgeklubben Bellevue

239

BK 75 Silkeborg

36

Beder-Malling Bridgeklub

52

Bridge 82

78

Bridgeklubben 56, Silkeborg

40

Brædstrup Bridgeklub

34

Ebeltoft Bridgeklub

72

Egå Bridgeklub

54

Galten Bridgeklub

66

Hadsten Bridgeklub

44

Hammel Bridgeklub

100

Hinnerup Bridgeklub

36

Horsens Damebridgeklub af1932

52

Horsens Bridgecenter

50

Bridgeklubben af 1981

59

Horsens Ny Bridgeklub

72

Kissers Bridgeklub, Randers

84

Kalø Bridgeklub

36

Langå Bridgeklub

24

Mårslet Bridgeklub

60

Næshøj-Bridge

55

Kjellerup Bridgeklub
Odder Bridgeklub

38
147

Randers Bridgeklub

27

Rosenholm Bridgeklub

75

Horsens Bridgeklub af 2017

90

Ry Bridgeklub

92

Onsdagsklubben, Silkeborg

68

Silkeborg Bridgeklub

74

Spar Es Silkeborg

99

Skanderborg Bridgeklub

82

Aarhus BK

Distrikt Østjylland

livet er kort - spil bridge

363

2620
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Distrikt Vestjylland
Birdie 94

48

Bridgeklubben Eagle

24

Fjends Bridgeklub

43

Herning Bridgeklub

211

Holstebro Bridgeklub

123

Ikast Bridgeklub 75

64

Kibæk Bridgeklub

78

Bridgeklubben Kongerne

32

Lemvig Bridgeklub

127

Morsø Bridgeklub

126

Ringkøbing Bridgeklub

151

Salling Bridgeklub

60

Skive Bridge Klub

117

Skjern-Tarm Bridgeklub

50

Skals Bridgeklub

47

Struer Bridgeklub

69

Thisted Bridgeklub

46

Uhre Bridgeklub

32

Ulfborg/Vemb Bridgeklub

70

Viborg Esserne

147

Viborg Ny Bridgeklub

194

Bjerringbro Bridge Klub

Distrikt Vestjylland

54

1913

Distrikt Sydjylland
Bramming Bridgeklub

88

Billund Bridgeklub

69

Bridge 2000

48

Canapé

22

Christiansfeld Bridgeklub

20

Enigheden, Sønderborg

87

Fredericia Bridgeklub

44

Bridgeklubben Fæstningen

45

Føvling Bridgeklub

31

Give Bridgeklub
Grindsted Bridgeklub

livet er kort - spil bridge

42
123
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Grænseegnens Bridgeklub

51

Gråsten Bridgeklub

61

Hedensted Bridgeklub

46

Haderslev Bridgecenter
Hjerter Dame, Øster Højst

252
24

Jelling Bridgeklub

42

Vejle BridgeCenter

216

Bridgeklubben Ruder Knægt

29

Klub 96, BK for Rødding ogOmegn

32

Lille Klør

217

Nr. Nebel Bridgeklub

24

Kolding Bridge Center

261

Ribe Bridgeklub

151

Strandhuse Bridgeklub

57

Spar K, Esbjerg

49

Storeslemmen

173

Varde Bridgeklub

205

Ved Grænsen, Tønder

26

Toftlund Bridgeklub

81

Vejen Bridgeklub

50

Vojens Bridgeklub

18

Ølgod Bridgeklub
Aabenraa Bridge Center

Distrikt Sydjylland

79
327

3090

Distrikt Fyn
BK 45

30

Bogense Bridgeklub

48

BK 51, Faaborg

83

Bridge 80, Odense

48

Bridgeklubben af 1936, Odense

62

Bridgeklubben Nordfyn

32

Bridge 95, Faaborg

40

Bridgeklubben Skovsbo

38

Assens Bridgeklub af 1951

33

Højby Bridgeklub

livet er kort - spil bridge

143
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Bridgeklubben Højfyn

56

Kerteminde Bridgeklub

50

Skt. Klemens Bridgeklub

36

Klør 5

57

Langelands Bridgeklub

73

Langeskov Bridgeklub

106

Læseforeningens Bridgeklub

116

Middelfart Bridgeklub

87

Morud Bridge Klub

71

Munkebo Bridgeklub
Nyborg Bridgeklub

36
101

Bridgeakademiet

81

Nørre Aaby Bridgeklub

42

Odense Bridgeklub

56

Odense Damebridgeklub

40

Otterup Bridgeklub

36

Ringe Bridgeklub

103

Ruder 7

42

Sidste Stik

36

Bridgecenter "Skallen"

31

Svendborg Bridgecenterclub

40

Svendborg Bridgeklub

248

Bridgehuset

28

Thurø Bridgeklub

33

Tåsinge Bridgeklub

56

Ældre Sagens Bridgeklub

72

Ældresagens fredagsbridge iOdense

67

Ærø Bridgeklub

45

Distrikt Fyn
Godthåb Bridgeklub

Medlemmer i alt

livet er kort - spil bridge

2402
17

24.438
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