
  
 

 

Nyhedsbrev - januar 2022 

 
 

 

Nyheder 

Nye online bridgeundervisningshold – til både begynderen og fortsætteren 

Vi går nu i luften med to begynderforløb og et fortsætterhold: 

• Søndag aften fra kl. 19.00 – 21.30 med start søndag d. 6. februar 2022. 

Der undervises i alt 12 gange ved Jannich Laursen  

Mere info om dette forløb kan du se her:  

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25750&Purge=True  

 

• Tirsdag formiddag fra kl. 11.00 – 13.00 med start tirsdag d. 1. marts 2022.  

Der undervises i alt 12 tirsdage ved Casper Rubin.   

Mere info om dette forløb kan du se her:  

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25748&Purge=True  

 

Hvis nogle ikke er helt begyndere – måske har de snuset lidt til bridge eller fået afbrudt et fysisk 

forløb – har vi også et fortsætterkursus planlagt.  

Fortsætterkurset foregår torsdag aften fra kl. 19.00 – 21.30 med start d. 10. februar. Kurset er 

også på 12 lektioner. Mere info her: http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25731&Purge=True  

Undervisningstilbuddene online skal især ses som en hjælp til klubber, der har vanskeligt ved 

selv at etablere undervisning. Vi har nu kørt ét forløb, og vi justerer løbende og tager ved lære 

hele tiden, da vi tror på, at online begynderundervisningen 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 digital undervisning en mulighed for at få fat i nye bridgespillere, som 

har svært ved at møde op fysisk pga. familie, job m.v.  

Reklamér derfor gerne for tilbuddet lokalt, hvis I ikke selv har mulighed for at tilbydde 

undervisning og derigennem få nye bridgespillere ind i klubben. 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, Facebook og via 

pressemeddelelser. Spillere kan derfor enten komme direkte fra klubberne, men der kan også 

være spillere, som 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. 

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25750&Purge=True
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25748&Purge=True
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25731&Purge=True
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Det koster 450 kr. pr. deltager uanset kursus og vi har plads til 16 personer på alle holdene. 

Kursisterne får med tilmelding undervisning, materiale samt kursusmedlemskab og mentorforløb 

i en klub. Tilmelding sker via www.flexbillet.dk/dbf.    

Med dette brev er der vedhæftet en flyer, som I meget gerne må uddele til medlemmer, lægge 

ud ved arrangementer, hænge op i byen mv. Desuden er der en pressemeddelelse vedhæftet, 

som I kan bruge til lokale medier. Anvend pressemeddelelsen som den er eller omskriv den, så 

den passer til jer.  

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

Pedersen på lfp@bridge.dk  

 

 

 

Klubber kan nu søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, der er åben til d. 8. 

februar kl. 12.00 

Har din klub mistet indtægter som følge af nedlukningen omkring jul og nytår, så læs mere her: 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er igen åben for kompensation til breddeforeninger, herunder 
bridgeklubber.  

Puljen er åben for at yde et ekstraordinært tilskud til lokale idrætsforeninger for at afbøde de 
negative konsekvenser, som foreningerne oplever som følge af nedlukning for aktivitet og 
aflysning af arrangementer i perioden fra 19. december 2021 til 15. januar 
2022. Bridgeklubber, som fulgte opfordringen fra Kulturministeriet om at holde lukket i 
perioden, vil dermed kunne søge puljen.  

Ansøgningsfristen er d. 8. februar 2022 kl. 12.00. 

Bridgeklubber, der tidligere har ansøgt og fået tilskud fra puljen, kan også søge igen. 

For denne kortere nedlukning gælder, at DIF og DGI's corona-hjælpepulje vil kunne ansøges om 
tilskud til dækning af nedenstående tab: 

• Afholdte udgifter til halleje og forplejning til mindre arrangementer (maks. 350 
deltagere), der er aflyst som følge af nedlukningen, i ovenstående periode. 

• Tabte nettoindtægter fra foreningsarbejde på festivaler, markeder og øvrige 
arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukningen, i ovenstående periode. 

• Tabte nettoindtægter fra egne arrangementer, der er aflyst som følge af nedlukningen, i 
ovenstående periode. 

Bemærk: Ansøgere kan kun søge om dækning af tabte nettoindtægter, hvilket vil sige, at 
ansøgere skal modregne eventuelle besparelser eller reducerede udgift (f.eks. ekstraordinære 
udgifter til værnemidler, ekstra rengøring mv). 

Læs mere på DIF's hjemmeside https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder/dif-
og-dgi-s-corona-hjaelpepulje 

Sådan ansøges puljen 

I ansøger på DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR) 
på www.medlemstal.dk. I kan anmode om midlertidig adgang ved at skrive 
til difdgicoronapulje@dif.dk. Herefter vil I modtage en mail med et link, som I kan benytte.  

http://www.flexbillet.dk/dbf
mailto:lfp@bridge.dl
https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje
https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/stottemuligheder/dif-og-dgi-s-corona-hjaelpepulje
https://medlemstal.dk/
mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
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Bemærk at det kræver følgende for at kunne søge puljen:  

• CVR-nummer 
• NemKonto 
• Oprettelse i DIF’s medlemssystem Centralt ForeningsRegister (få midlertidig adgang ved 

at skrive til difdgicoronapulje@dif.dk) 
 

Sekretariatet sidder naturligvis klar med råd og vejledning til klubber omkring corona-
hjælpepuljen. Ring endelig på tlf. 4847 5213 eller send en mail dbf@bridge.dk.  

 

 

 

Bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler  

Flere klubber oplever, at de ikke kan genoptage bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler.  

Vi har undersøgt sagen og har fra Erhvervsstyrelsen fået oplyst, at; 

”Et forsamlingshus, selskabslokale mv. kan holde åbent for øvrige arrangementer, fx 
undervisningsarrangementer, hobbyarrangementer mv”.  

Det betyder, at der godt må spilles bridge i forsamlingshuse og selskabslokaler.  

Vi har været i dialog med Boligselskabernes Landsforening, som også har oplyst boligselskaberne 
om, at der gerne må foregå foreningsaktiviteter i selskabslokaler og forsamlingshuse. Derfor 
opfordrer vi klubberne til at henvise til det. 

 

 

 

Spillerliste til kontrol af indtastede navne og medlemsnumre i RealBridge  

Vi oplever, at der i mange klubturneringer på RealBridge ikke tastes de rigtige medlemsnumre 

ind. Der er meget manuelt arbejde i at lave rettelser efterfølgende, og det giver ikke en optimal 

beregning af handicap eller mesterpoint-tildeling.  

Det er god etikette at identificere sig korrekt i RealBridge, og det er tillige god skik, at TL altid 

gør spillerne opmærksom på denne etikette, også fordi fejl påvirker alle de andre deltageres 

resultater, handicap-beregning og mesterpoint.  

I RealBridge har TL en knap ”Avanceret”, hvor arrangøren skal indskrives med klubnavn og 

klubnummer. På denne side er der øverst til højre en knap ”>”, som giver adgang til en menu, 

hvor spillernes indtastede login-oplysninger kan læses i en rulleliste. Denne liste bør kontrolleres 

for fejl, som rettes, før turneringen afsluttes (destroy).  

Til yderligere hjælp for denne kontrol kan man i BridgeCentral (BC) udskrive en spillerliste, som 

kan tilrettes i et regnearksprogram, så det bliver overskueligt og nemt at udføre denne kontrol: 

 

 

 

mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
mailto:dbf@bridge.dk
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I den øverste menu, tryk på ”Udskrifter” og vælg herefter ”Aktuel kontingentstatus”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu kan man danne to udskrifter: 

a) Vælg alle kontingentbetalende medlemmer i hovedklubben. Det en komplet 

medlemsliste. 

b) Vælg kontingenttype med undervalget ”Intet kontingent”. Det er alle andre end 

medlemmerne. 

For begge udskrifter kan man vælge, om sorteringen skal være efter fornavn eller efternavn – 

nederst. Man behøver ikke at vælge andre af de tilbudte valgmuligheder. Udskrifterne gemmes i 

kommasepareret format i mappen C: \BC3\Medlemsudtræk\<klubnummer>. Gå til denne mappe 

og åbn en af filerne med et regneark. Nu kan listen redigeres og gemmes i regnearksformatet i 

den form, man måtte ønske, og den kan sorteres efter navn og/eller medlemsnummer efter eget 

ønske. Til sidst kan man gemme den og eventuelt udskrive den til papir. Med disse lister bliver 

det betragteligt lettere at udføre login-kontrollen hurtigt. 

Listerne kan kun dække spillerne i klubbens BC-database, og gæster i en RB-turnering må man 

følge op på anden vis, og det kan gøres ved opslag i BC, som om man vil registrere en ny 

substitut i klubben uden at gemme spilleren i BC. 

Under ”Avanceret” er der yderligere en hjælp til at verificere medlemsnumre i RealBridge. Den 

hedder ”DBf” og trykker man på den, fortæller RealBridge, om der er nogle numre, der er 

problemer med.  
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Danmarksmesterskabet for mixed hold 2022 

Turneringen afholdes igen i år på Hotel Svendborg i Svendborg i bededagsferien, der ligger d. 13. 
- 15. maj. Der spilles en indledende monradturnering, hvorefter fire 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 

• Tilmeldingsfrist søndag d. 1. maj 2022 kl. 24.00 

• Det koster 1.800 kr. pr. hold at deltage. 
 

I kan allerede nu tilmelde jer via dette link: https://event.it/dbf/57le21.  

Læs mere om turneringen her på siden: 
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=21689&Purge=True  

Vedhæftet nyhedsbrevet finder I en flyer om mixed hold, som I kan sende ud til medlemmer, 
hænge op i klubben mv. 

 

 

 

Kvalifikation til danmarksmesterskabet for begyndere 2022 

Kvalifikation til DM for begyndere løber af stablen over hele landet søndag d. 3. april 2022. 

Alle begyndere i landet (spillere, der er begyndt på bridge efter d. 31. juli 2020) får herved 

mulighed for at spille turnering med ligemænd.  

Der kåres lokale vindere, og alle rækkevindere kvalificerer sig til finalen om DM for begyndere, 

som spilles lørdag d. 16. juli i Svendborg under Dansk Bridgefestival.  

Grundet de seneste års corona-situation arrangeres der samtidig med kvalifikationen til DM for 

begyndere en sideturnering. Her er alle DBf-medlemmer, der er startet på bridge efter d. 31. 

juli 2018 samt har et handicap på 35 eller højere, velkomne. Der er præmier fra Danmarks 

Bridgeforbund til vinderne, men bemærk at vinderne ikke får en plads i finalen til 

danmarksmesterskabet for begyndere.   

Vi vil gerne tilskynde til, at alle klubber opfordrer netop jeres begyndere til at stille op til 

kvalifikationen.  

Spred gerne nyheden i klubben via flyeren, som findes bagerst i nyhedsbrevet, mund-til-øre-

metoden, og hvad I ellers kan finde på      

Følg med i spillesteder og tilmelding på siden: 

https://www2.bridge.dk/DM%20for%20begyndere%202022.aspx?ID=22341 eller i Dansk Bridge i 

marts-nummeret. 

 

 

 

https://event.it/dbf/57le21
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=21689&Purge=True
https://www2.bridge.dk/DM%20for%20begyndere%202022.aspx?ID=22341
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Spark handicappet ned i landsdækkende handicapturnering d. 27. februar  

I 2020 genindførte vi den landsdækkende handicapturnering, som vi igen spiller i 2022, hvor du 

har mulighed for at vinde fine præmier.  

Turneringen spilles søndag d. 27. februar 2022 i hele landet. De samme kort spilles forskellige 

steder, og der er både lokale præmier og præmier fra DBf på højkant til de par, der forbedrer 

deres handicap mest - lokalt og nationalt.  

Foruden præmierne til de største handicapforbedringer er det også sølv- og guldpoint på spil til 
de par, som klarer sig bedst i den samlede stilling. Ligesom ved Klubsølv sammenlignes 
resultaterne over hele landet. Der er sølvpoint til de par, som scorer bedst lokalt, mens 
topscorerne på landsplan høster guldpoint.  

Vedhæftet nyhedsbrevet ses en pdf over de steder, der afholder den landsdækkende 
handicapturnering. Listen bringes også i februar-nummeret af Dansk Bridge, og du kan læse med 
her på hjemmesiden: 
https://www2.bridge.dk/Landsd%C3%A6kkende%20handicapturnering.aspx?ID=23620  

 

 

 

Håndtering af udsendelse af mails til medlemmer fra BC 

Man kan fra BridgeCentral udsende e-mails med passwords til personlig hjemmeside 

(http://medlemmer.bridge.dk/). Mange klubber bruger Gmail til dette, da det er nemt og 

gratis. 

Google har dog ændret vilkår for de 3-parts applikationer (dvs. BridgeCentral, blandt andet) som 

bruger Gmail. De klubber, som bruger Gmail til udsendelse, er nu nødt til at bruge følgende lille 

trick, for at det virker igen – bagerst i nyhedsbrevet findes også en billedvejledning: 

1. Opsætning af SMTP konto i BridgeCentral er, som det altid har været: 

Menupunkt Vedligehold -> Opsætning -> SMTP-konfiguration (se billede 1)  

a. Afsendernavn er, hvad klubben synes, det skal være (klubbens navn, må man 

formode) 

b. Afsender email-adresse er den email konto, der er oprettet hos G-mail 

c. SMTP-server skal (som i SKAL) være smtp.gmail.com og port SKAL være 587 

d. Brugernavn er det samme som punkt 2 

e. Password kender man selv. 

 

2. Det nye er nu, at man skal tillade "mistænkelige" 3-parts applikationer at sende emails. 

Dette gøres sådan her: 

a. Gå til 

https://support.google.com/mail/answer/185833?visit_id=637750820900652112-

2684934928&rd=1 

https://www2.bridge.dk/Landsd%C3%A6kkende%20handicapturnering.aspx?ID=23620
http://medlemmer.bridge.dk/
https://support.google.com/mail/answer/185833?visit_id=637750820900652112-2684934928&rd=1
https://support.google.com/mail/answer/185833?visit_id=637750820900652112-2684934928&rd=1
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b. Midt på siden er der et link til "Gå til din google-konto". Klik på det og log på din 

google konto (se billede 2 bagerst i nyhedsbrevet). Alternativt kan linket også 

findes her: https://myaccount.google.com/ 

c. Klik på "Sikkerhed" (punkt 4 yderst til venstre) og vælg "Adgang for mindre sikre 

apps" (se billede 3 bagerst i nyhedsbrevet). 

d. Man modtager nu (hvis man i sin Google-konto har angivet telefonnummer) en SMS 

med en kode. Indtast denne og "adgang for mindre sikre apps" kan slås til. 

3. Efterfølgende – dvs. når BC første gang udsender en e-mail - vil Google måske gøre 

opmærksom på mistænkelig aktivitet på kontoen. Klik "ja, det var mig" på 

https://myaccount.google.com/ og herefter skulle alt køre som det plejer        

 

 

Orientering  

Sommerens åbne huse i Dansk Bridge  

Vi begynder allerede nu at se frem mod lysere tider og vil gerne minde alle klubber om, at 

indsende annoncer for sommerens åbne huse, hvis I vil have det med i aprilnummeret af Dansk 

Bridge (som er det sidste trykte nummer på denne side af sommerferien).  

Annoncerne skal indsendes senest 1. marts til dansk@bridge.dk, meget gerne mærket 

sommerens åbne huse.  

Specifikationer for annoncerne: ca. 250 tegn inkl. mellemrum. 

Totalpris: 320 kr. inkl. moms  

Deadline 1. marts (men meget gerne før). 

Annoncerne vil blive sendt retur til jer til korrektur efter annoncefristen. 

 

 

 

Ses vi til Dansk Bridgefestival 2022? 

Efter tre års pause kan vi nu endelig se frem til Bridgefestival igen, og vi glæder os til at se rigtig 

mange bridgespillere i uge 28.Tilmeldingerne til dette års bridgefestival er åben, og der er 

allerede kommet flere tilmeldinger til både Bridge/Golf og Begynderfestivalen.  

Så skal du spille med i danmarksmesterskaberne for dame- og seniorpar, Bridge/Golf, den nye 

board-a-match holdturnering, Begynderfestivalen, VINOBLE Open eller festivalguldturneringen, 

så hop ind på www.flexbillet.dk/dbf og tilmeld dig.  

Læs meget mere om festivalen på www.bridgefestival.dk.  

Medsendt nyhedsbrevet er en flyer I kan printe ud og hænge op i klubben, send det ud til 

medlemmerne, eller hvad I nu kan finde på😊 

https://myaccount.google.com/
https://myaccount.google.com/
mailto:dansk@bridge.dk
http://www.flexbillet.dk/dbf
http://www.bridgefestival.dk/
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Vintertilbud i Bridgebutikken 

Der er gode vintertilbud at varme sig på i Bridgebutikken – vintertilbuddene er vedhæftet 
nyhedsbrevet.  


