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Til DBf’s medlemsklubber 

 

Herlev, den 13. november 2020 

 

Præcisering til klubberne vedrørende underopdeling af 

bridgeaktiviteter  

DBf´s sekretariat er i løbende dialog med Kulturministeriet om fortolkningen af de skærpede 

retningslinjer og forsamlingsforbud, og hvad dette betyder for bridgen.  

Den 4. november i år udsendte vi et nyhedsbrev, hvor vi gav en vurdering af, hvordan 

klubberne skulle forholde sig til de skærpede retningslinjer og forsamlingsforbud. Vi skrev 

her, at DBf vurderede, at det var inden for retningslinjerne at spille klubbridge, så længe man 

opdeler aktiviteterne i enkelte mindre grupper, som er effektivt adskilte, så det ud fra en 

konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på maksimalt 

10 deltagere. 

Vi har nu endelig fået et svar fra Kulturministeriet på, om at ovenstående er korrekt 

fortolket.  

Svaret fra Kulturministeriet er som følger:    

Som nævnt i det tidligere svar er det ikke muligt at afholde et arrangement med mere end 
10 personer til stede på samme sted samtidig.  
 
Det er korrekt, at man vil kunne sektionsopdele fx et lokale i markerede felter, hvor man i 
det enkelte felt har et selvstændigt arrangement. Det er her vigtigt, at der ikke er nogen 
overlap eller interaktion mellem de enkelte felter – og at det reelt er adskilte og 
selvstændige arrangementer. Man kan derved ikke have to felter som har den samme 
underviser, personale eller skiftende deltagere.  

 

Samtidig med svaret fra Kulturministeriet har de netop også opdateret retningslinjerne, så 

der nu står følgende i retningslinjerne:  

”Det er muligt at afholde en idrætsaktivitet sektionsopdelt i flere grupper á maksimalt 10 
personer i hver gruppe inklusiv holdleder, træner eller instruktør. Det forudsætter dog, at 
hver gruppe udgør et selvstændigt arrangement, og at det sikres, at grupperne holdes 
effektivt adskilt fra hinanden. Adskillelse kan f.eks. ske ved, at grupperne placeres i hvert 
deres lokale, afmærkede felt eller lignende. Det betyder, at en træner m.v. således ikke kan 
lede flere af grupperne samtidigt, da aktiviteten i så fald vil blive betragtet som ét samlet 
arrangement på samme sted samtidig.” 
 

De opdaterede retningslinjer som er offentliggjort torsdag d. 12. november 2020 kan ses på 

denne side: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning  

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
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Der kan nu ikke længere herske tvivl om, at det er muligt at spille bridge i underopdelte 

grupper a maksimalt 10 personer, der er effektiv adskilt og som på intet tidspunkt 

interagerer. 

Husk at de generelle retningslinjer som afstandskrav, kvadratmeter-krav, hygiejne-krav, 

mundbind mv. naturligvis stadig er gældende og skal overholdes som hidtil.  

Vi har også gentagne gange spurgt ind til, om det var muligt at få dispensation for 

forsamlingsforbuddet og gjort Kulturministeriet opmærksom på, at der er store forskelle i 

idræts- og foreningslivet, som vi ikke mente Kulturministeriet i deres retningslinjer 

omfattede. Her har vi forklaret, hvordan man spiller bridge og henstillet til, at man begynder 

at differentiere idræts- og foreningsaktiviteter i retningslinjerne, da man ikke kan skære alle 

over en kam.  

Det umiddelbare svar fra Kulturministeriet er som følger:  

Vi har noteret os jeres anbefaling om at lave forskellige retningslinjer til forskellige 
sportsgrene og foreningsaktiviteter, og vil tage den med i de løbende overvejelser. 

 

I DBf fortsætter vi naturligvis dialogen med Kulturministeriet omkring differentiering. Vi så 

gerne, at der overlades et skøn til foreningslivet, som både støtter op om corona-krisens 

begrænsninger og samtidig holder hånden under foreningslivet.   

 

DBf-turneringer på BBO 

Slutteligt vil vi gerne minde alle om vores Danish Dynamite parturneringer på BBO som 

afholdes dagligt kl. 15.00, kl. 20.00 og kl. 20.10 (B-række). 

I weekenden den 28.-29. november arrangerer Danmarks Bridgeforbund nu også en 

holdturnering på BBO. Danish Dynamite Teams spilles i styrkeopdelte rækker og er åben for 

alle danske og færøske spillere. DD Teams har en maksimumgrænse på 30 hold. Tilmelding 

foregår via Flexbillet, og deltagergebyret er 500 kroner pr. hold. Turneringen har ingen 

præmier, men der er sølvpoint på spil. Du kan læse mere på hjemmesiden her: 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25304 
 

Tøv ikke med at kontakte sekretariatet for yderligere oplysninger, ligesom man er velkommen 

til at kontakte DBf´s direktør, Charlotte Fuglsang, på 2222 9926. 

Med venlig hilsen 

Nis Rasmussen     Charlotte Fuglsang 

Formand     Direktør 

https://flexbillet.dk/dbf
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25304

