
  
 

 

 

 

 

 

Nyhedsbrev - december 2022 

 

Det nye danmarksmesterskab for åben par 

Hovedbestyrelsen har efter dialog med bl.a. distrikterne ønsket at styrke respekten og 

interessen for DM for åben par for både bredde- og elitespilleren. Derfor skal DM for åben par 

fra 2023 spilles i et nyt format, nemlig som en divisionsturnering med en Superliga, 1. division 

og 2. division. Det betyder samtidig, at turneringen afvikles uden for Bridgefestivalen, som 

dermed også fremover afholdes fra lørdag-lørdag.  

• Superligaen og 1. division spilles begge som én række, mens 2. division spilles i tre 

heats, to vest for Storebælt og et øst for. 

• Parrene rykker op og ned mellem rækkerne. 

• Turneringen afvikles over én weekend i september, i 2023 er det d. 16. – 17. sep. 

• Tilmeldingsfristen kommer til at ligge i august lige efter sommerferien. 

• Prisen for deltagelse bliver 700 kroner pr. par.  

• BEMÆRK, at der i 2023 er fri tilmelding til Superligaen og 1. division – uanset 

handicap, hvor parrene inddeles efter handicap i hhv. Superligaen og 1. division. 

Herefter bliver der op- og nedrykning hvert år. 

• Tilmelding til 2. division kræver, at parrene har deltaget i et distriktsmesterskab (eller 

været tilmeldt, hvis mesterskabet bliver aflyst). 

• Superligaen og 1. division spilles henholdsvis øst og vest for Storebælt. Rækkerne 

bytter landsdel hvert år. 

Ønsket fra hovedbestyrelsen har været, at vi med denne turnering kan understøtte og udvikle 

turneringsbridgen i klubber og distrikter og dermed styrke fødekæden fra deltagelse i 

klublivet og hele vejen til turneringer på forbundsniveau. 

Vi håber at I vil være med til at sprede budskabet om det nye DM for åben par i jeres klub.  

Meget mere information om det nye danmarksmesterskab for åben par følger i det nye år.  

 

Dynamitten holder juleåbent 

Hele julen kan du hver dag spille med i Danmarks Bridgeforbunds Danish Dynamite-turneringer 

på BBO. I anledning af højtiden udvider vi programmet, så der er Danish Dynamite hver aften 

kl. 20 fra fredag den 16. december til og med søndag den 1. januar. Der er dog ikke 

turneringer den 24. og 31. december.  

Danish Dynamite-turneringerne er åbne for alle uanset spillestyrke. Der spilles 15 spil, 

skiftevis med par- og imp-opgørelse. Du kan læse mere om turneringerne her: 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25021  

 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25021
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Online bridgeundervisning – et tilbud til klubberne 

Til januar starter vi nye hold online hold op - et for helt begyndere startende d. 11. januar og 

et for de lettere øvede startende d. 30. januar.  Alle vores hold koster 450 kr. pr. deltager for 

12 lektioner. Inkluderet i prisen er også materiale samt et k-medlemskab i jeres klub.  

Vi håber at især klubber der ikke har undervisning, vil tage dette tilbud og bruge det som 

jeres indgang til at få nye medlemmer ind i klubben. Målet er at alle deltagere kobles til en 

lokal klub, og derved bliver bidt af bridgen og bliver et medlem i klubben i mange år.  

Hjælp med at sprede budskabet lokalt i jeres område - brug gerne de medsendte flyers, ret 

dem gerne til med jeres ord og oplysninger og giv det til medlemmer, ophæng i byen, uddel 

ved arrangementer, brug det til opslag på Facebook og hvad I ellers kan finde på. 

Har I spørgsmål så kontakt endelig udviklings- og klubkonsulent Louise Pedersen på 

lfp@bridge.dk eller på 9363 8117.  

 

Bliv bridgelærer – kom med på kursus i juni i Herning 

Er der en I klubben som går rundt med en underviser i maven, så er det nu han/hun skal gribe 

chancen og komme med på bridgelærerkursus modul 1. Vi starter holdet op til februar og har 

afsluttende weekend i Herning Bridgeklub d. 10. - 11. juni 2023 - lige i tide til sæsonstart 

2023/24.  

Vedhæftet findes en annonce for kurset, både som PDF og i billede-format. Send meget gerne 

dette rundt til alle i klubben. 

Vi glæder os til at byde velkommen til endnu et hold kommende bridgelærere. 

 

Turneringskalenderen for 2023/2024 

Turneringskalenderen for 2023/2024 er lige på trapperne, og kan ses på www.bridge.dk under 

”Turneringer” inden jul. 

 
Deadline for ændringer i antal samt modtagelse af Dansk Bridge 

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 træde i kraft til næste udsendelse, 

men vil i så fald slå igennem måneden efter.  

 

 

mailto:lfp@bridge.dk
http://www.bridge.dk/
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Jul & nytår i DBf samt omlægning af Bridgebutikken til webshop 

Bridgebutikken og sekretariatet går på juleferie torsdag d. 22. december, og er tilbage igen 

mandag d. 9. januar.  

IT holder åbent som sædvanligt. 

Efter nytår overgår Bridgebutikken til at være en ren webshop. Det betyder, at vi lukker for 

salg og ekspedition i den fysiske butik. Vi har konstateret, at salget i de seneste år primært 

foregår via webshoppen, og det betyder, at vi gerne vil anvende og udnytte ressourcerne 

mere effektivt. Det vil naturligvis altid være muligt at komme på besøg efter aftale, såfremt 

en klub eller enkeltspillere har brug for det. Bestilte varer kan også afhentes mandag til 

torsdag i tidsrummet kl. 9.30 - 14.30.  

Ring altid gerne og hør nærmere på 4847 5213. 

Bridgebutikken er en vigtig indtægtskilde for forbundet, og vi opfordrer klubberne til at 

støtte op om butikken og dermed forbundets liv og virke. 

 

Vi tæller ned til Dansk Bridgefestival 2023 

Planlægningen af Dansk Bridgefestival 2023 er i fuld gang. 

Programmet for festivalen bliver offentliggjort på festivalens hjemmeside 
www.bridgefestival.dk, mandag d. 16. januar 2023 kl. 12.00. Tilmeldinger til festivalen 
åbnes samme tid på www.flexbillet.dk/dbf. 

Programmet for festivalen vil også kunne læses i februar-nummeret af Dansk Bridge.  

 

 

 

DBf ønsker glædelig jul & godt nytår 
DBf ønsker glædelig jul og godt nytår og siger tak til alle de frivillige kræfter i klubber og 

distrikter, der har løftet store og små opgaver til gavn for bridgen.  

http://www.bridgefestival.dk/
http://www.flexbillet.dk/dbf

