
  
 

 

Nyhedsbrev for august 2021 

 

Nyheder 

Sæsonstart 2021/22 

En ny bridgesæson er nærmer sig med hastige skridt. De sidste halvandet år har sat sine 

tydelige spor i samfundet og i bridgeverdenen. Nu ser det heldigvis ud til at lysne og 

statsministeren har meddelt at det er slut med store nedlukninger – så vi håber at 

bridgesæsonen 2021-22 bliver som vi kender den – og måske bedre. 

I skrivende stund er der ikke nogen corona-restriktioner bridgeklubber skal tænke over, da 

mundbind/visir, afstands- og arealkrav samt krav om coronapas alle er udfasede.  

Men for at sikre en tryg og god sæsonstart for alle, opfordrer vi dog både klubber og 

medlemmer til at følge sundhedsmyndighedernes generelle råd: 

1. Bliv vaccineret 

2. Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer 

3. Hold afstand 

4. Luft ud og skab gennemtræk 

5. Vaske dine hænder tit eller brug håndsprit 

6. Gør rent, særligt overflader som mange rører ved 

Læs altid sundhedsmyndighedernes regler og restriktioner her: https://coronasmitte.dk/  

På vores side ’Bridge og corona’ prøver vi at samle stort og småt for bridgeklubber: 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25019  

Kulturministeriets retningslinjer findes her: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-

under-covid-19 og her: https://kum.dk/aktuelt/nyheder/afstands-og-arealkrav-ophaeves  

Sekretariatet sidder naturligvis også klar ved telefonerne og på mail vedr. spørgsmål om 

corona.   

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje 

Husk også at der er sidste frist for ansøgning til DIF og DGI’s corona-hjælpepulje d. 31. august 

2021 kl. 12.00. Læs mere på vores hjemmeside 

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25309&Purge=True eller på DIF’s hjemmeside: 

https://www.dif.dk/da/forening/stoette  

 

 

Modtagere af Dansk Bridge – vi ændrer procedure  

I tidligere nyhedsbreve har vi skrevet at modtageren af Dansk Bridge nu skal angives i BC3 for 

at gøre det nemt for klubberne at rette i antal blade samt at automatisere udsendelsen af 

bladet lidt mere. Nogle klubber har allerede gjort dette, men det er ikke alle. 

https://coronasmitte.dk/
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25019
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
https://kum.dk/aktuelt/nyheder/afstands-og-arealkrav-ophaeves
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25309&Purge=True
https://www.dif.dk/da/forening/stoette
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Vi beder derfor alle klubber om at angive modtageren af Dansk Bridge under Hovedklub -> Ret 

hovedklub -> Dansk Bridge udsendelse. Her kan I også angive hvor mange blade I ønsker. 

Skrives der ikke i dette felt, får I automatisk det antal primær+k-medlemmer i på 

udtrækningstidspunktet har angivet i BC.  

Hvis klubberne ikke har angivet en person i BC3, vil proceduren fremover være at det er 

varemodtageren i klubben, der modtager bladet. Skulle der ikke være nogen varemodtager 

angivet i BC3, vil det i stedet være formanden.  Så er det varemodtageren og/eller 

formanden der skal have bladet, behøver I ikke foretage jer noget.  

Der kan være nogle klubber der skal have sendt Dansk Bridge til firmaadresser, have for flere 

klubber eller andet. Dette er stadig muligt, men specielle ønsker skal aftales med 

sekretariatet.  

Ved spørgsmål, andre aftaler mv. kontakt gerne Louise Pedersen på lfp@bridge.dk eller på 

9363 8117.  

September-nummeret, sammen med nogle trykte eksemplarer af inspirationspjecen er snart 

på vej til klubberne og der kan være nogle usikkerheder omkring antal medlemmer mv. her til 

sæsonstart, så hvis I mangler blade, så kontakt endelig sekretariatet og vi vil sende nogle 

flere.  

 

 

Tilmelding til pokalen, breddepokalen samt damedivision og seniorhold 

Tilmeldingerne til dette års damedivision, seniorhold, pokalturnering og den nye Breddepokal 

er.  

Alle medlemmer af DBf har chancen for at komme ud og spille om danmarksmesterskaber. Der 

er fri tilmelding til både seniorhold og 2. division for damer. Deltagelse i seniorhold kræver 

blot, at alle spillere er født i 1959 eller tidligere, mens man naturligvis skal have det rigtige 

køn for at spille damedivision.  

Pokalturneringen og Breddepokalen er også åben for alle – dog skal det gns. handicap i 

Breddepokalen være 25+ (for de fire bedste på holdet).  

Tilmelding til seniorhold og damedivision foregår via flexbillet.dk/dbf. Tilmeldingsfristen er 
søndag den 26. september for seniorhold og søndag den 3. oktober for damedivisionen. 

Tilmelding til pokalturneringen og breddepokalen sker via pokalturneringens egen 
hjemmeside, pokal.bridge.dk/, mens betalingen foregår via flexbillet.dk/dbf. 

Pokalturneringerne er en lejlighed til at komme ud og møde spillere fra andre klubber. 

Tilmeldingen lukker søndag den 12. september 2021, og første runde i begge pokaler spilles 
søndag den 3. oktober 2021.  

Vi forventer, at alle den kommende sæsons forbundsturneringer gennemføres som planlagt, 

idet en stor del af befolkningen nu er vaccineret. DBf vil naturligvis overholde 

sundhedsmyndighedernes anbefalinger og i øvrigt gøre alt for, at årets turneringer bliver en 

god og sikker oplevelse for alle. Derfor har vi også tilladt os at sætte gebyret op for 

damedivision og seniorhold for at tage højde for eventuelle  

omkostninger. Hvis der er penge til overs, bliver beløbet tilbagebetalt.  

Turneringskomiteen (TUK) har endnu ikke fastlagt, præcis hvilke betingelser sæsonens  

forbundsturneringer skal spilles under. Information fra TUK følger senere. 

mailto:lfp@bridge.dk
https://flexbillet.dk/dbf
https://pokal.bridge.dk/
https://flexbillet.dk/dbf
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Mulighed for at medlemmerne kan se alle deres turneringer 

BC3-udvalget har undersøgt muligheden for at DBf-medlemmer kan få et samlet overblik over 

deres turneringsresultater. 

Da det vil kræve et omfattende programmeringsarbejde, vil vi i stedet bede klubberne gøre 

deres medlemmer opmærksomme på, at det enkelte medlems samlede turneringsoversigt kan 

ses på klubbens hjemmeside i punktet ”handicap”.  

 

 

Begynderundervisning i klubberne sæsonen 2021/22 

Med den fortsatte 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.  

 

 

Fortsat online tilbud i klubberne 

Med den øgede interesse for den digitale bridge, som mange af os er blevet vant til under 
corona, oplever vi i sekretariatet en stigende interesse for online bridge. 

Vi ved at nogle klubber planlægger at have et digitalt tilbud i kommende sæson og vi vil 
meget gerne kunne henvise interesserede til disse.  

Om jeres tilbud kun er for medlemmer, er åben for alle eller noget tredje, så vil vi gerne 
høre fra jer.  

Hvis din klub planlægger online bridge i kommende sæson, må I meget gerne sende det ind til 
dbf@bridge.dk med et par ord eller evt. et link til jeres hjemmeside, Facebook eller et andet 
sted hvor vi kan læse mere. Vi vil så lave en liste som kan ses på hjemmesiden.  

 

 

Efterlysning af roll-ups 

Vi efterlyser to stk. DBf-roll-ups/track-ups som er udlånt fra sekretariatet i januar 2020.  

Har din klub dem, så kontakt endelig sekretariatet så vi kan få dem retur og andre klubber 

kan låne dem      

 

 

 

 

mailto:dbf@bridge.dk
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Orientering 

Justering af kontor- og telefontid i sekretariat og butik 

I en periode fra den 1. oktober 2021 til den 1. april 2022 afprøves et forsøg med 4-dages 

uge i DBf´s sekretariat ift. kontor- og telefontid om fredagen. Det betyder konkret, at 

medarbejdere i sekretariatet og butik ikke har mødepligt på kontoret om fredagen og 

hovedtelefonen vil være lukket. Formålet er at give medarbejderne mere fleksibilitet ift. 

opgaveløsningen – herunder tid til at fordybe sig i større opgaver. Justeringen berører ikke 

medarbejdernes deltagelse i møder m.v., der er planlagt på en fredag, ligesom adgangen til 

It-supporten heller ikke berøres. Såfremt en klub står med en akut sag på en fredag, kan man 

altid rette direkte henvendelse til DBfs direktør Charlotte Fuglsang på 2222 9926. 

 

 

K-medlemskab forlænges grundet corona-situationen  

Som følge af nedlukningerne i efteråret 2020 er der mange kursusmedlemmer der aldrig er 
kommet i gang med deres introduktion til bridge.  

Derfor er det besluttet at K-medlemmer kan få en ny chance i efteråret 2021 til den 
reducerede pris for K-medlemskab på 100 kr.  

De K-medlemmer der måtte ønske det, kan derfor igen være kursusmedlemmer i sæsonen 
2021-22. Der vil dog ikke blive udsendt velkomstpakker til de kursister, som allerede har 
modtaget i efteråret 2020.  

Fra d. 1. september kan klubberne melde k-medlemmer fra sæsonen 2020-21 ind som k-
medlemmer igen i BridgeCentral. Helt nye k-medlemmer kan dog meldes ind med det samme.  

 

 

Opkrævning af kontingent 

Husk at vi fra den 1. september lukker for muligheden for at ændre primærklub for dem, der 

er medlem af flere klubber. Det gør vi så klubberne kan opkræve korrekt kontingent fra 

medlemmerne, og vi herefter kan fremsende en korrekt faktura til klubberne baseret på det 

antal medlemmer, der er registreret og dermed opdateret i BridgeCentral den 15. oktober. 

Fra den 16. oktober åbner vi igen op for skift af primærklub. 

 

 

Aktivitetskalenderen 2021/2022 

Husk, at I altid kan finde DBf’s aktivitetskalender på vores hjemmeside. Her kan I finde dato-

erne på de forskellige forbundsarrangementer, der løber hen over året. Aktivitetskalenderen 

findes under Turneringer -> Aktivitetskalender 2021-2022 på www.bridge.dk eller tryk her for 

direkte link. 

http://www.bridge.dk/

