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Nyhedsbrev for februar 2021 

 

Nyheder 
 

Ændringer i MP-reglementet for online bridge 

Det er glædeligt, at flere og flere DBf-medlemmer spiller bridge på nettet. Hovedbestyrelsen 

har fra start af ønsket at understøtte dette ved at indføre mesterpoint for turneringer på BBO 

og Funbridge via nogle simple regler om procent-skalering.  

Efter en del måneder har det vist sig, at disse regler er uhensigtsmæssige, da det betyder, at 

en spiller kan optjene 15.000 bronzepoint på cirka 10 måneder (noget som vindere af 

bronzepokalen typisk er seks år om at opnå). Disse forhold devaluerer værdien af bronzepoint 

og er en direkte trussel mod mesterpoint-systemets lødighed. 

Hovedbestyrelsen har derfor sammen med TUK genovervejet spørgsmålet om tildeling af MP 

ved online bridge. Hovedbestyrelsen lægger vægt på, at det skal være attraktivt at spille 

bridge på nettet og tildelingen af mesterpoint skal derfor flugte med almindelige, fysiske 

turneringer med én undtagelse: I turneringer, hvor alle ikke møder alle, reduceres tildelingen 

af mesterpoint, når en turnering har over 40 deltagere. På denne måde berøres 

klubturneringer med relativt få deltagere ikke, mens tildelingen af mesterpoint begrænses for 

de store Danish Dynamite-turneringer. 

I turneringer, hvor spillerne kun møder robotter, reduceres tildelingen af mesterpoint jævnt 

fra første deltager. 

Læs meget mere om de nye regler og tekniske beregninger på: 

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25390&Purge=True  

 

 

Har du hørt nogen snakke om RealBridge 

- og er du blevet nysgerrig på, hvad det er for noget? 

Lørdag d. 27. februar kl. 12.45 køres der en lille testturnering på i alt 6 spil.  

Efter spillene er der mulighed for at deltage i et kursus, hvis man vil vide, hvordan man selv 
sætter turneringer op på RealBridge.  

Spillene slutter ca. 13.30, herefter er der en lille pause til vi mødes på Teams kl. 13.45  

Kurset varer ca. 45 minutter + spørgsmål og svar.  

Alle interesserede DBf-medlemmer kan deltage. Det er gratis og uforpligtende og man 
behøver ikke have en makker.  

På RealBridges hjemmeside under FAQ, kan man tjekke sit kamera og sin lyd i god tid, så man 
kan få det aktiveret: https://play.realbridge.online/camera.html  

Venligst opdater din pc/iPad samt din browser, for at undgå at hakke lyden i stykker.  
Hvis din wi-fi er svag, så forbind din router og din maskine.  
Ligesom det er også en god idé at have den tilsluttet strømforsyning. 

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25390&Purge=True
https://play.realbridge.online/camera.html
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Tilmelding lukker fredag d. 26. februar kl. 20. 

Lørdag formiddag modtager man en mail med links og informationer 😊  

Skriv til: sus.vang@gmail.com for tilmelding. Oplys ved tilmelding også dit medlemsnr.  

 

 

Vedr. RealBridge og BBO 

Hovedbestyrelsen ønsker at understøtte de gode muligheder for at fastholde klubbridgen 
digitalt på både BBO og RealBridge. I mandags udsendte DBf derfor et blev til alle 
medlemsklubber om en betalings- og administrationsaftale for turneringer på RealBridge og 
BBO, der fremover administreres og betales via DBf, således at klubben ikke har 
administrationsbyrden med opgørelse af antal deltagere i turneringer samt betaling.  

Brevet kan læses her på siden, under RealBridge: 
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25030&Purge=True    

Tak allerede for de mange tilmeldinger til aftalen. Vi ved også, at aftalen giver anledning til 
mange spørgsmål og vi vil forsøge at udforme en samlet besvarelse. Lige nu er det vigtigste at 
de klubber der gerne vil i gang med RealBridge, kan komme det.  

 

 

Liste over onlineklubturneringer  

På hjemmesiden www.bridge.dk er vi ved at forberede en liste over klubber som tilbyder 
turneringer på online og som er åbne for andre DBf-medlemmer.  

Hvis din klub arrangerer turneringer på BBO eller på RealBridge som er åbne for andre DBf-
medlemmer, så vil vi meget gerne have besked, så vi kan skrive jer på listen. Skriv gerne til 
dbf@bridge.dk med tid og sted. 

 

 

Online danmarksmesterskab for hold 

Der afholdes nu et online danmarksmesterskab for hold i tre rækker; åben, dame og senior.  

Vinderne af rækkerne kan kalde sig for ”Danmarksmester i online bridge 2021”, og der er 
naturligvis medaljer og guldpoint på spil.  

Der spilles i følgende weekender:  

• D. 6. - 7. marts (åben) 

• D. 13. - 14. marts (dame og senior) 

• D. 20. - 21. marts (åben) 

• D. 10. - 11. april (dame og senior) 

• D. 18. april (åben finale og bronzekamp) 
 

Læs meget mere omkring turneringen på vores hjemmeside www.bridge.dk.  

 

 

 

 

mailto:sus.vang@gmail.com
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25030&Purge=True
http://www.bridge.dk/
mailto:dbf@bridge.dk
http://www.bridge.dk/
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Husk at angive modtagere af Dansk Bridge i BC3 

Når april-nummeret sendes ud, bliver det igen til klubberne. De klubber der endnu ikke har 
angivet modtagere af Dansk Bridge i BridgeCentral bedes gøre dette. Herinde kan I samtidig 
angive hvor mange blade I ønsker leveret.  

Vi forsøger at gøre det nemt for jer at rette modtager og antal blade, samt at automatisere 
processen med udsendelsen af bladet lidt mere. 

For at angive modtageren samt rette i blade skal I gå ind under Hovedklub -> Ret hovedklub. 
Herefter er der to muligheder:  

• Klubber som ønsker Dansk Bridge tilsendt til en konkret persons privatadresse skal 
angive denne person under kontaktpersoner -> "Dansk Bridge udsendelse".  

• For klubber som ønsker Dansk Bridge tilsendt til anden adresse (typisk en firma-
adresse) Lad "Dansk Bridge udsendelse" stå tom og send en mail til dbf@bridge.dk. 

 

 

Danmarksmesterskabet for mixed hold 

Det er svært at spå om hvordan corona-situationen ser ud i slutningen af april, men indtil 
videre, planlægger vi at afholde en af årets hyggeligste turneringer som sædvanligt, nemlig 
danmarksmesterskabet for mixed hold.  

Traditionen tro bliver det igen på Hotel Svendborg i bededagsferien, der ligger d. 30. april – 
2. maj 2021.  

Der spilles en indledende monradturnering, hvorefter 4 hold går til slutspillet, og de 
resterende hold spiller B-finale. Der er præmier i både slutspil og B-finale.  

Info om DM for mixed hold: 

• En af årets hyggeligste turneringer  

• Spil fra fredag eftermiddag til søndag aften med lørdag aften fri  

• Fri holddannelse med 4 - 6 spillere, bestående af mixed par  

• Det koster 1.800 kr. pr. hold at deltage.  
 
Tilmelding til DM for mixed hold sker via dette link: https://flexbillet.dk/dbf senest d. 18. 
april 2021. 

Det bemærkes at hvis det ikke er muligt at spille fysisk i bridge til denne tid, vil turneringen 
formentlig blive afholdt online på RealBridge på de samme datoer.  

I må meget gerne fortælle jeres medlemmer om DM for mixed hold  

 

 

Orientering 
 

Åbent hus-oversigt udskydes 

April-nummeret af Dansk Bridge plejer at indeholde en oversigt over sommerens åbne huse. 
Men på grund af den usikre corona-situation har vi valgt at vente med oversigten, til 
klubberne har bedre overblik over sommerens aktiviteter. 
 

mailto:dbf@bridge.dk
https://flexbillet.dk/dbf
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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. 

Vi vil derfor på et senere tidspunkt bede klubberne om at indberette de medlemmer som 
ønsker en forlængelse. Vi regner med at dette sker omkring sæsonstart, men I må naturligvis 
allerede melde det ud til jeres K-medlemmer. 

 

 

Regler for BBO-turneringer  

DBf har nu officielle regler for spil på onlineplatformen BBO, herunder i forbindelse med 
Danish Dynamite-turneringerne. 

Reglerne dækker blandt andets situationer omkring brug af “fortryd”-knappen, hvor en spiller 
kan anmode om at tage en melding eller et kort tilbage i tilfælde af fejlklik. Også alertering 
er omfattet af reglerne, ligesom der er retningslinjer for, om systemkort er obligatoriske (det 
er de ikke), og om spillerne må kigge i egne systemnoter (det må de godt i Danish Dynamite). 

Reglerne kan bl.a. ses på bridge.dk på regelsiden: 
https://www2.bridge.dk/Regler.aspx?ID=17869  

 

 

https://www2.bridge.dk/Regler.aspx?ID=17869

