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Til DBf’s medlemsklubber 

 

Herlev, den 30. oktober 2020 

Opdatering vedr. coronasituationen  

Fredag den 23. oktober 2020 meddelte regeringen, at nye restriktioner for kulturlivet vil blive 

indført, der bl.a. medførte, at forsamlingsforbuddet nedsættes til 10 personer. Vi kan derfor 

for nuværende ikke spille bridge eller gennemføre undervisning med mere end maksimalt 10 

personer. Dette blev klubberne om orienteret om umiddelbart efter regeringens pressemøde. 

Det er imidlertid blevet mere og mere uklart, hvordan de nye retningslinjer fra 

Kulturministeriet skal fortolkes. Vi har derfor af flere omgange henvendt os skriftligt til 

Kulturministeriet for at få afklaret, om der er mulighed for at spille i et større omfang. 

Nærmere besked følger, så snart vi får svar fra Kulturministeriet.  

Vi skal derfor beklage, at det lige nu er vanskeligt for DBf at yde en optimal vejledning og 

rådgivning til vores medlemsklubber, men vi ønsker ikke at skabe forvirring om 

myndighedernes retningslinjer.  

Det betyder samtidig, at status på den kommende tids forbundsturneringer er som følger: 

• Seniorhold - udsættes 

• DM for juniorpar - udsættes 

• Klubsølv - udsættes  

• Pokalturneringens 2. runde - spilles (hvis det altså er muligt/lovligt) 

• Divisionsturneringen - besked følger snarest muligt 

• Damedivisionen - besked følger snarest muligt 

Hvad angår Dansk Bridge, er trykning af bladet betinget af, at der kan spilles i klubberne i et 

vist omfang. Besked om, hvorvidt november-udgaven bliver trykt eller kun kommer 

elektronisk, følger derfor også snarest muligt.  

Ny aftale om udvidelse af hjælpepakker 

Regeringen og aftalepartierne har den 27. oktober indgået en aftale om udvidelse af 

hjælpepakker, der medfører at en række kompensationsordninger og hjælpepakker bliver 

forlænget frem til 31. januar: 

• De målrettede kompensationsordninger for faste omkostninger  

• Kompensationsordningen for arrangører 

• Kunststøtteordningen 

• Kompensationsordningen til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv.  

• Kompensationsordningen til sæsonbetonet scenekunstvirksomhed  

• Kompensationsordningen til produktionsomkostninger til kulturinstitutioner mv.  

• Den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger til kommunale 
institutioner med driftstilskud 
 

Den del af kultur- og fritidslivet, der rammes af det skærpede forsamlingsforbud på 10 

personer, får adgang til kompensationsordninger vedr. selvstændige og faste omkostninger.  

https://em.dk/media/13919/aftale-om-udvidelse-af-hjaelpepakker.pdf
https://em.dk/media/13919/aftale-om-udvidelse-af-hjaelpepakker.pdf
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Derudover indeholder aftalen også at der afsættes 150 mio. kr. til videreførelse af 

foreningspuljerne under DGI, DIF, Firmaidrætten og DUF frem til 31. januar.  

Hjælpepakkerne er endnu ikke udmøntet, så snart vi ved mere, vil der blive orienteret på 

hjemmeside etc. 

Tøv ikke med at rette henvendelse til sekretariatet på 4847 5213, ligesom der også kan rettes 

henvendelse til DBf´s direktør Charlotte Fuglsang på 2222 9926. 

 

Med venlig hilsen 

Nis Rasmussen     Charlotte Fuglsang 

Formand     Direktør 


