
  
 

 

Nyhedsbrev – august 2022 

 

Nyheder  

Nye online bridgeundervisningshold – både til begynderen og de let øvede 

Onlinebridgeundervisningstilbuddene skal især ses som en hjælp til klubber, der har 

vanskeligt ved selv at etablere undervisning. Vi tror på, at online-undervisningen kan være en 

vej til at få flere medlemmer til bridgeklubberne. Kursisterne vil på vores hold blive 

kursusmedlem i en klub i deres nærområde. Vi håber derfor, at I ude i klubberne vil være 

med til at sprede budskabet om tilbuddene. Samtidig er det digitale undervisningstilbud en 

mulighed for at få fat i nye bridgespillere, som har svært ved at møde op fysisk pga. familie, 

job m.v.  

Reklamer derfor gerne med tilbuddet lokalt, hvis I ikke selv har mulighed for undervisning og 

derigennem få nogle nye bridgespillere ind i jeres klub. Vi forventer, at deltagernes 

kursusklub kobler en mentor på, som kan ”tage sig af” de nye, og at mentoren et par gange i 

løbet af undervisningsforløbet vil spille med.  

Vi reklamerer også med tilbuddene – både på vores hjemmeside og Facebook. Spillere kan 

derfor enten komme direkte fra klubberne, men der kan også være spillere, der henvender 

sig direkte til DBf via hjemmesiden samt Facebook. DBf vil foranledige, at kursusdeltagerne 

bliver kontaktet med henblik på at få klubtilhør, hvor de gerne vil spille. 

Til september har vi fire begynderhold planlagt samt to begyndere 2/let øvede hold.  

Se alle vores hold her.  

Alle hold koster 450 kr. pr. deltager for 12 lektioner. Man får med sin tilmelding undervisning, 

materiale samt k-medlemskab/mentorforløb i en klub. Tilmelding sker via 

www.flexbillet.dk/dbf.    

Medsendt nyhedsbrevet er der vedhæftet to flyers, som I er meget velkomne til at redigere i, 

skrive jeres info på og udlevere til medlemmer, ved arrangementer, til ophæng rundt i byen 

mv. for at gøre opmærksom på tilbuddet.  

Spørgsmål fra både jer og eventuelle spillere kan rettes til udviklings- og klubkonsulent Louise 

Pedersen på lfp@bridge.dk.  

 

Klubdag – sidste chance for at komme med 

DBf inviterer til Klubdag lørdag den 12. november 2022 på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 

96, 7000 Fredericia.  

Så ”tænd din ildsjæl – kom og mød andre ildsjæle og sæt ”brand i bridgen”. Sidste chance for 

tilmelding til klubdagen er 1. september til dbf@bridge.dk.  

Se udvidet rammeprogram bagerst i nyhedsbrevet.  

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25349#31453
http://www.flexbillet.dk/dbf
mailto:lfp@bridge.dl
mailto:dbf@bridge.dk
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Tilmelding til sæsonens turneringer 

Tilmeldingerne til dette års damedivision, seniorhold, pokalturnering og Breddepokalen er 

åben.   

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 1960 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 gennemsnitlige 

handicap i Breddepokalen være 25+ (for de fire bedste på holdet) ved tilmeldingstidspunktet. 

Senior- og damehold 

Tilmelding til seniorhold og damedivision foregår via www.flexbillet.dk/dbf. 
Tilmeldingsfristen er søndag den 25. september for seniorhold og søndag den 2. oktober for 
damedivisionen. 

Pokal- og Breddepokal 

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

Tilmeldingsfristen for begge pokalturneringer er søndag den 11. september, og prisen er 800 
kroner pr. hold. Beløbet er sat op i år, da indskuddet ikke er blevet reguleret i mange år.  

Du skal tilmelde dit hold på pokalsiden og betale via Flexbillet. Til den ordinære 
pokalturnering tilmelder du dit hold her. Breddepokalen kan du tilmelde dig 
her. Tilmeldingen sker via det lille link øverst til højre på siderne.  

Betalingen til begge turneringer foregår via Flexbillet her. 

Da breddepokalen stadig er ny, vil vi gerne have, at I hjælper med at brede budskabet ud til 
jeres medlemmer. Brug gerne den vedhæftede flyer til at sende ud til medlemmerne, til 
ophæng i klubberne, og hvad I ellers kan finde på.  

 

 

Bliv turneringsleder på forbundsniveau 

Du har erfaring som turneringsleder på klubniveau – men har lyst til at prøve kræfter med TL-

gerningen på højere niveau. 

Danmarks Bridgeforbund udbyder nu er kursus, som klæder dig på til blandt andet at dømme i 

divisionsturneringen. Kurset finder sted over to weekender i efteråret – den 29.-30. oktober 

2022 og 26.-27. november 2022. Begge weekender foregår i DBf’s lokaler i Herlev. Underviser 

vil være Jacob Duschek, der også er formand for DBf´s turneringskomité. 

Kurset giver dig en grundig indføring i, hvordan du behandler tilkald vedrørende ubeføjede 

oplysninger (for eksempel tøvesager) eller forkert forklaring. Hvor en klubturneringsleder kan 

gøre et fornuftigt arbejde uden at være stærk i disse emner, er de ikke til at komme uden 

om, når man dømmer på forbundsniveau. 

Vi tager også nogle af de mindre kendte paragraffer omkring standardemner som 

utilstrækkeligt bud og kulørsvigt under behandling. Herudover ser vi på en række 

http://www.flexbillet.dk/dbf
https://pokal.bridge.dk/velkomst.asp?Turn_ID=31
https://pokal.bridge.dk/velkomst.asp?Turn_ID=32
https://pokal.bridge.dk/velkomst.asp?Turn_ID=32
https://flexbillet.dk/dbf/event/pl4sr0
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uregelmæssigheder, som ikke er rutine for en klubturneringsleder, for eksempel viste kort i 

meldeforløbet, samtidige meldinger af to spillere eller en spillers samtidige tilspil af to kort. 

Størstedelen af kurset består af praktiske øvelser, hvor du bliver tilkaldt til bordet og skal 

løse et problem, som spillerne har været skyld i. Dette er den bedste måde at lære tingene 

på i en metier, hvor du aldrig på forhånd ved, hvorfor spillerne kalder på dig. 

Forudsætninger: Du bør på forhånd have et fornuftigt greb om håndteringen af de hyppigste 

uregelmæssigheder på klubniveau såsom udspil uden for tur, kulørsvigt, melding uden for tur 

samt utilstrækkeligt bud. Derudover er det en fordel at have en vis spillestyrke, cirka 

handicap 25 eller bedre. 

Kurset koster 500 kroner pr. deltager. Tilmelding foregår via Flexbillet.dk/dbf. 

 

 

Mesterpoint fra Funbridge er forsinket 

Vi er helt opmærksomme på, at der fortsat udestår problemer med tildeling af mesterpoint 

(MP) ved spil på Funbridge. Det skyldes, at vi er stødt på nogle udfordringer, der umiddelbart 

tyder på, at tildelingen af MP ved spil på Funbridge bliver alt for høj (ca. 10 gange). 

Problemerne startede ved årsskiftet 2021-22. 

Vi er nødt til at sikre, at der ikke sker en skævvridning og dermed uforholdsmæssig tildeling 

af MP, som kan underminere MP-systemets anseelse. Af samme grund har vi måttet rette 

henvendelse til Funbridge, og det tager tid. Alle, der har spillet turneringer på Funbridge i 

2022, vil blive tildelt korrekt antal MP, når udfordringerne er løst. 

Vi er klar over, at processen tager utilfredsstillende lang tid. Det er Henning Mikkelsen, vores 

forbundssuperbruger, der foretager beregningerne. Såfremt nogle har spørgsmål, må de 

derfor rette henvendelse direkte til Henning på hvm@bridge.dk. 

 

 

Orientering 

En ny sæson nærmer sig, og derfor har vi samlet en række tidligere nyheder, som godt kan 

tåle en gentagelse      

 

Opdatering af klubbens & medlemmers stamdata i BridgeCentral 

Vi vil gerne minde alle klubber om at huske at vedligeholde jeres klubdata i BridgeCentral. 

Det drejer sig både om, hvem der sidder i bestyrelsen og jeres kontaktpersoner, men også 

jeres klubinfo.  

Mange klubber har fx formandens e-mail som klubbens e-mail, så husk, at når der kommer ny 

formand, skal klubbens e-mail også opdateres.  
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Dansk Bridge – modtagelse og deadline for ændringer af blade og modtager 

Modtageren af Dansk Bridge skal angives i BridgeCentral. Klubber kan 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 BC3.  

Hvis klubberne ikke har angivet en person i BC3, er proceduren, at varemodtageren i klubben 

modtager bladet. Skulle der ikke være nogen varemodtager angivet i BC3, vil det i stedet 

være formanden. Så hvis varemodtageren og/eller formanden skal have bladet, behøver I ikke 

foretage jer noget.  

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

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

sekretariatet. 

Deadline for ændringer  

Deadline for at ændre i den efterfølgende måneds levering er d. 10. i måneden før. Vi kan 

ikke garantere, at ændringer foretaget herefter vil nå at tråde i kraft til næste udsendelse, 

men vil i så fald slå igennem måneden efter.  

Ved spørgsmål, andre aftaler mv. kontakt gerne sekretariatet på dbf@bridge.dk eller på tlf. 

4847 5213. 

Bemærk venligst, at september-nummeret snart er på vej til klubberne, og der kan være 

nogle usikkerheder omkring antal medlemmer mv. til sæsonstart. Så hvis I mangler blade, så 

kontakt endelig sekretariatet, og vi vil sende nogle flere.  

 

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 for skift af primærklub. 

 

Procedure for support på Bridgecentral og Bridgemate 

1. Superbrugere 

Hvert distrikt udpeger mindst to superbrugere, der skal rådgive klubberne vedrørende 

anvendelsen af BridgeCentral (BC) og Bridgemates (Bm). Superbrugerne er ulønnede, men kan 

få kompensation for dokumenterede udgifter til telefon og/eller anden kommunikation. 

Superbrugernes navne og kontaktoplysninger meddeles DBf, der til enhver tid opdaterer listen 

på DBf’s hjemmeside. 

Normalt skal klubberne kontakte superbrugerne i eget distrikt, men kan i sjældne tilfælde 

også kontakte superbrugere i andre distrikter. 

 

mailto:dbf@bridge.dk
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2. DBf's sekretariat, IT-supporten 

IT- supporten varetages af tre forbundsuperbrugere, Otto Rump, Henning Mikkelsen og Claus 

Øgard. De yder support vedrørende problemer med BC og Bm inden for normal telefontid for 

IT-support, hvilket vil sige mandag til torsdag kl. 9.00 -13.00 og 18.30-19.00 samt fredag kl. 

9.00-12.00 på tlf.: 4847 5213 eller mail: bridgecentral@bridge.dk 

3. Rådgivning 

Brug sekretariatets IT-support som ovenfor beskrevet. 

Brug din superbruger uden for IT-supportens åbningstid, hvis du vil have akut en løsning på dit 

problem. 

 

 

Kode til kursusklubben 

Vi oplever desværre en del uhensigtsmæssig brug af kursusklubben, og derfor er koden til 

kursusklubben for noget tid siden lavet om.  

Hvis klubben ønsker den nye kode, kan dette kun ske ved, at formanden retter henvendelse 

til bridgecentral@bridge.dk.  

 

 

Handicap bliver vist anderledes  

Visningen af handicap i BC3 er blevet lidt anderledes. Funktionen er nu lagt ind under det blå 

kryds i hjørnet, hvor den tidligere kunne findes på den første side.  

Baggrunden er, at de mange informationer fungerede dårligt og var bøvlede at se på for 

eksempel en telefon. Du finder handicappet ved at klikke på det blå kryds (pilen) og vælge 

”Handicapscore”. 

 

 

Tilbud fra Bridgebutikken 

Tilbud på vin – velegnet til præmier 

De blev drukket meget vin på årets bridgefestival. Men vi havde også købt rigeligt ind. 

Vi kan derfor tilbyde: 

• 21 Parallele 45, 2019. Rød, Côtes Du Rhone   vejl. pris 129,- 

• 44 Thorn-Clarke Milton Park, 2018. Rød, Australien,  vejl. pris 100,- 

• 22 Rosario Estate Cabernet Sauvignon, 2020. Rød, Chile  vejl. pris ?, men nok ca. 50,- 

• 44 Stony Creek Shiraz Riverland, 2021. Rosé, Australien  vejl. Pris 80,- 

Vinen sælges samlet til 7.000 kr., som er under vores indkøbspris og 40% under vejledende 

udsalgspris. 

Ved salg af hele partiet, betaler DBf for fragten. Alternative bud modtages også. 

Ring til Martin eller Morten i Bridgebutikken. 

mailto:bridgecentral@bridge.dk
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Tilbud på hårde mapper med spillekort 

I dele af Corona-perioden blev der i åben division blev der spillet uden deling af kort med 

andre borde. Vi har derfor mange hele sæt hårdplastmapper 1-40 med logokort, som kun er 

spillet et par gange. 

Klubbernes laveste pris for hårdplastmapper inklusive spillekort er 25 kroner, når der købes 

mere end 240 stk. (40 mapper med kort = 1.000 kr.) 

Vi tilbyder nu, at klubberne kan købe et sæt 1-40 med kort og labels for 650 kr.   

Ring til Martin eller Morten i Bridgebutikken. 

  

 

Aktivitetskalenderen 2022/2023 

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

datoer på de forbundsarrangementer, der løber hen over året. Aktivitetskalenderen findes 

under Turneringer -> Aktivitetskalender 2022-2023 på www.bridge.dk eller tryk her for 

direkte link. 

 

 

  

http://www.bridge.dk/
https://www2.bridge.dk/Aktivitetskalender%202022-2023.aspx?ID=25732
https://www2.bridge.dk/Aktivitetskalender%202022-2023.aspx?ID=25732
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Udvidet rammeprogram for Klubdagen  

Tænd din ildsjæl – kom og mød andre ildsjæle og sæt ”brand i bridgen”! 

 

DBf inviterer til Klubdag lørdag den 12. november 2022 på Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 

96, 7000 Fredericia.  

 

Kære ildsjæle i DBf 

Vi er nu klar med et udvidet program for klubdagen den 12. november i år. Vi har dels 

inviteret en ekstern oplægsholder, og dels har bl.a. flere klubber tilbudt at stå for en stand. 

Se program nedenfor. 

 

Program for Klubdagen 

10.30 Ankomst og networking 

11.00 Velkomst ved formand for DBf´s hovedbestyrelse, Nis Rasmussen 

11.30 Oplæg v/ Tommy krabbe, der vil sætte fokus på betydningen af ildsjæle og det 

frivillige arbejde, som løftes i bridgeklubberne. I kan læse mere om Tommy krabbe her: 

Hjem - Tommy Krabbe  

12.15 Indflyvning til ”standene” – værktøjskassen åbnes! 

Alle deltagere kan vælge at besøge tre forskellige stande i løbet af dagen, som har 

hver deres emne – i rammeprogrammet er dette markeret ved ”første runde”, ”anden 

runde” og ”tredje runde”. Ved hver stand er en eller flere klubber ansvarlige.  

 

Kom med til Klubdagen og lad dig bl.a. inspirere af: 

• Hør hvordan Næshøj-Bridge gik fra 32 til 57 medlemmer og få selv inspiration til arbej-

det med rekruttering og fastholdelse i jeres klub.  

• Hør hvordan eget bridgehus gav luft under vingerne til klubbernes vækst ved Varde 

Bridgeklub. 

• Kom og få inspiration til spørgeskema om fastholdelse, der kan give en pejling på, 

hvad medlemmerne har af ønsker til deres bridgeklubber ved Bridge Søllerød. 

• Kom og drøft online bridge med Sakskøbing Bridgeklub, som under coronakrisen blev 

omdannet til en online klub, da klubben ellers var truet af nedlukning. Klubben vil 

præsentere og lægge op til debat om både fordele og ulemper ved et online univers. 

• Kom og hør om udviklingsarbejdet i Næstved Bridgeklub, hvor de bl.a. har arbejdet 

med frivillighed i klubben og hvordan man udvikler sig som bestyrelse. 

• ”En god bestyrelse smitter” og det vil Klubpartner Steen Løvgreen komme og fortælle 

om. 

 

 

 

https://www.tommykrabbe.dk/
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12.30 Første runde  

14.00 Frokost 

14.30 Anden runde 

16.00 Tredje runde  

17.30 Opsamling i plenum – hvad tager vi med hjem? 

19.30 Middag – bridge og hyggeligt samvær 

 

Den videre proces: 

Forbundets hovedbestyrelse håber at se så mange klubber repræsenteret til Klubdagen, da 

klubberne er omdrejningspunktet for udviklingen af både bridgen og DBf.  

Alle klubber kan som udgangspunkt deltage med to repræsentanter. Vi opfordrer til, at 

klubbens ildsjæle, der måske ikke er medlem af klubbens bestyrelse, også får mulighed for at 

være med. Det vil derfor også være muligt at deltage med tre personer.  

Udgifterne til selve klubdagen afholdes af DBf, dvs. frokost, middag og drikkevarer til 

middagen. Klubberne skal selv afholde udgifter til overnatning og kørsel. Et enkeltværelse 

koster 825 kr. og et dobbeltværelse 1.025 kr. inkl. morgenmad. 

Skal I med? 

• Din klub kan stadig nå at deltage med en stand, så giv lyd, hvis det har interesse. 

 

• Af hensyn til gennemførelse af Klubdagen må I allerede nu meget gerne melde tilbage 

om jeres deltagelse – herunder navn på deltagerne fra klubben og senest den 1. 

september. 

Skriv til dbf@bridge.dk   

I er også velkommen til at kontakte: 

• Udviklings- og klubkonsulent Louise Pedersen på lfp@bridge.dk 

• Direktør Charlotte Fuglsang på cfu@bridge.dk 

 

Med venlig hilsen 

Nis Rasmussen     Charlotte Fuglsang 

Formand for hovedbestyrelsen  Direktør 

mailto:dbf@bridge.dk
mailto:lfp@bridge.dk
mailto:cfu@bridge.dk

