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Nyhedsbrev for oktober 2020 
 

 

Nyheder 

Forlængelse af corona-restriktioner 

På pressemødet onsdag d. 7. oktober 2020 forlængede myndighederne de nuværende 

restriktioner. Dette betyder at forsamlingsforbuddet på over 50 personer nu er gældende til 

og med d. 31. oktober.  

I lyset af restriktionerne og justeringer af disse sørger DBf for løbende at orientere klubberne 

direkte og/eller via opdateringer på hjemmesiden, Facebook m.v. I samme forbindelse har 

DBf også løbende fokus på, hvordan afviklingen af forbundsturneringer, klubhold m.v., skal 

håndteres. Dette drøftes og koordineres nærmere med turneringskomitéen, og vil herefter 

blive formidlet ud til de deltagende spillere og holdkaptajner m.fl. 

 

 

Nye corona-anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen  

Den 2. oktober meddelte Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse at de havde opdateret 

deres råd til forebyggelse af smittespredning. I opdateringen tages der højde for den efterårs- 

og vintersæson, som venter forude. Med de lavere temperaturer kan vi forvente en højere 

risiko for smitte af andre luftvejsinfektioner, fx forkølelse og influenza, fordi vi opholder os 

mere indenfor. Sundhedsstyrelsen har derfor noteret at udluftning og ventilation er et vigtigt 

supplement til de generelle anbefalinger.  

Luftskiftet har betydning for smitteforebyggelse, og der bør derfor være et øget fokus på 

udluftning og ventilation, uden at tiltag for bedre luftskifte dog kan erstatte de generelle 

anbefalinger om afstand, hygiejne mv. Derfor bør alle klubber sørge for at der jævnligt at 

udluftning i lokalerne og/eller at der er god ventilation.   

Sundhedsstyrelsen har i samme omgang også udvidet deres 5 generelle råd, til nu at indeholde 

6 generelle råd. De 6 generelle råd er: 

1. Bliv hjemme hvis du er syg 

2. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

3. Host eller nys i dit ærme 

4. Undgå håndtryk, kindkys og kram 

5. Vær opmærksom på rengøring  

6. Hold afstand og bed andre tage hensyn   
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Læs pressemeddelelsen her: https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Det-gaelder-stadig-bliv-

hjemme-vask-haender-og-hold-afstand   

Sundhedsstyrelsens pjece for Forebyggelse af smittespredning kan læses her: 

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning  

 

 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje – ny ansøgningsrunde 

Som vi skrev om i sidste nyhedsbrev, blev der d. 28. august 2020 indgået en bred politisk 
aftale om at forlænge og forbedre hjælpepakker til flere dele af dansk erhvervs-, idræts- og 
kulturliv, der fortsat er ramt af COVID-19 restriktioner, herunder også DIF og DGI’s corona-
hjælpepulje.  

Hjælpepuljen åbner nu op for en ny ansøgningsrunde på mandag d. 12. oktober 2020. Det er 
muligt at søge hjælpepuljen frem til fredag d. 30. oktober 2020.  

Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, også bridgeklubber, der er 
ramt økonomisk af COVID-19. Også klubber, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-
hjælpepuljen, kan søge i denne ansøgningsrunde. 

Retningslinjerne for ansøgningen samt mere information omkring puljen kan findes her: 
https://www.dif.dk/da/forening/stoette -> DIF OG DGI’S CORONA-HJÆLPEPULJE 

I ansøger på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR) på 
www.medlemstal.dk. Klubber der i sidste ansøgningsrunde fik adgang til den fælles portal kan 
søg via linket.  
 
Klubber der ikke tidligere har søgt puljen, kan skrive til difdgicoronapulje@dif.dk og bede om 
midlertidig oprettelse i CFR, så I kan søge puljen. Herefter vil I modtage en mail med et link 
som I kan benytte.  
 
Husk også at det kræver et CVR-nummer og NemKonto for at kunne ansøge.  
 
Tekniske spørgsmål vedr. hjælpepuljen kan rettes til difdgicoronapulje@dif.dk og ellers 
sidder sekretariatet klar til at svare på spørgsmål. 
 

 

Ny release af BC3 

På søndag d. 11. oktober 2020 kommer der en ny release af BC3, som klubberne skal indlæse.  

Vi forventer, at den kommer natten til mandag.  

Den nye release indeholder bl.a. følgende:  

• Manglende spiludregning efter indlæsning fra BridgeMate  

• Automatisk indlæsning af nye rapporter ved opdatering til ny software version 

• Forbedret kontrol før skifteplaner gemmes – 7 forskellige ting i skifteplanen 
kontrolleres før der kan gemmes. 

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Det-gaelder-stadig-bliv-hjemme-vask-haender-og-hold-afstand
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Det-gaelder-stadig-bliv-hjemme-vask-haender-og-hold-afstand
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
http://www.medlemstal.dk/
mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
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• Fravalg af spil i hold. Skal kun fravælges ved et bord + korrekt optælling af imp ved 
fravalgte spil. 

• Udskrift af skifteplaner som Landscape – giver mulighed for større skifteplaner på en 
A4-side. 

• Håndtering af omvendte spilnumre i holdkampe med to halvlege (f.eks. spil 17-32 i 
halvleg 1 og spil 1-16 i halvleg 2) 
 

Se den fulde liste over ændringer her: http://bridge.dk/bridgecentral/nyheder/V341.html  
 

 

 

Orientering 

Klubsølv  

I uge 45 fra d. 2 - 6. november 2020 er der igen Klubsølv. 

Turneringen arrangeres af DBf, men spilles ude i de enkelte klubber. Alle klubber spiller med 
samme kortfordelinger, og således kan resultaterne sammenlignes på landsplan, hvor der 
bliver uddelt guldpoint til de bedst placerede på landsplan og sølvpoint lokalt.  

Fakta om Klubsølv:  

• Der spilles 10 heat i løbet af ugen. For hver heat foretages sammenligning nationalt. 

• Det koster 10 kr. pr. spiller at deltage – klubben faktureres efterfølgende. Klubben 
betaler selv for MP – de bliver faktureret i maj sammen med de øvrige MP.  

• Der skal spilles Mitchell i rækker a mindst 3 borde, idet der spilles de samme kort 
overalt, og man finder vindere i såvel NS- som ØV-rækkerne. Klubben kan vælge at 
afvikle turneringen i styrkeopdelte rækker, men indenfor hver række skal 
startplaceringerne, herunder opdelingen mellem N/S og Ø/V, fastsættes ved 
lodtrækning.  

• Der skal spilles minimum 24 spil. Hvis der spilles mere end 24 spil, tæller alle spillene 
med i klubresultatet, men kun spil 1-24 tæller med på landsplan.  

• Klubben kan spille på et hvilket som helst af disse tidspunkter, og på så mange 
tidspunkter, klubben har lyst til. Klubben behøver ikke at spille klubsølv på et af 
klubbens sædvanlige spilletidspunkter.  

Det er ikke nødvendigt at forhåndstilmelde sig. I skal blot oprette turneringen i BridgeCentral 
ved at følge vejledningen. Vejledningen kan findes via www.bridge.dk -> Turneringer -> 
Parturneringer -> Klubsølv 2020. 

Kortfordelinger til brug for kortlægning fås nemmest ved at maile til otto@bridge.dk med 
oplysning om klub, spilledag og -tidspunkt (eftermiddag eller aften) samt filtype (.bri, .dup 
eller .pdf, hvis kortene skal lægges i hånden), så kommer den relevante kortfil retur. 

 

 

 

 

http://bridge.dk/bridgecentral/nyheder/V341.html
http://www.bridge.dk/
mailto:otto@bridge.dk
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Automatisk godkendelse af flytning af Guldturnering 

DBf er klar over, at den nuværende corona-situation også kan give udfordringer ift. 
klubbernes planlægning. Klubber, der har fået sanktioneret afholdelse af guldturnering her i 
efteråret, og ønsker at flytte den, henvises til deres distrikt mhp. godkendelse af ny dato. 
Herefter vil DBf automatisk give tilladelse til at flytte turneringen til den nye dato. I skal dog 
lige sende en mail til dbf@bridge.dk, så vi ved besked. 

Med hensyn til annoncering i Dansk Bridge skal dette stadig ske min. 14 dage før ny 
tilmeldingsfrist. Har I annonceret i Dansk Bridge og udskyder guldturneringen, får I naturligvis 
en ny annonce i Dansk Bridge uden ekstra omkostninger. 

 

 

Kontingentopkrævning 

Der vil blive udsendt kontingentopkrævning til medlemsklubber via mail i begyndelsen af uge 

43. Såfremt I har nogle spørgsmål til kontingentet, bedes I rette henvendelse til økonomi- og 

regnskabschef Morten Henningsen på morten@bridge.dk.  

mailto:dbf@bridge.dk
mailto:morten@bridge.dk

