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Nyhedsbrev - juni 2022 

 
Nyheder  

Festival i Svendborg – lidt praktisk oplysninger 

Ligesom udseendet indikerer, står alt lige nu i festivalens tegn, hvor vi for alvor tæller ned til 

at kort og meldekasser igen kan komme i sving på Ryttervej 70 i Svendborg for første gang i 

tre år!! Alt vil være som det plejer - og dog. 

Turneringer og lokaler 

Alle turneringer afholdes i år i selve Idrætscentret, idet tennishallen er blevet lukket af 

myndighederne pga. risiko for sammenstyrtning. Derfor har vi været nødsaget til at rykke lidt 

rundt på turneringerne – se programmet her: 

http://www.bridgefestival.dk/Program.aspx?ID=21229  

Mad og drikke 

I år står DBf selv for både produktion og mad og den logistik, der følger med. Det har vi aldrig 

prøvet før. Vi håber det alt sammen går, men tag gerne jeres PYT-knap med, hvis noget går i 

koks. Sortimentet vil være stort set som tidligere år. Grundet den stigende inflation vil I 

opleve prisstigninger ift. 2019.  

Der vil derudover kunne bestilles varm ret ved køb af værdikupon i Informationen til fredag 

den 8. juli, mandag den 11. juli og fredag den 15. juli. Ligesom Vinoble-spillerne kan bestille 

frokost til tirsdag den 12. juli ved køb af frokostkupon i Informationen. 

Informationen 

• Sælger billetter til bronze – og sølvturneringer  

• Kan svare på spørgsmål om stort og småt 

• Sælger et udvalg af Bridgebutikkens varer – herunder gode tilbud 

• Holder lukket hver dag mellem 11.00 og 13.00 – undtagen mandag 

 

http://www.bridgefestival.dk/Program.aspx?ID=21229
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Kontantløs festival 

Vi stiler efter at minimere brugen af kontanter og opfordrer til at bruge dankort m.v. 

Derudover er der i Informationen også mulighed for at betale med Mobile Pay.  

Covid 19 

Corona fylder stadig i samfundet, og vi er naturligvis klar over, at der er skærpede krav til 

både hygiejne og rengøring. Vi sørger for behørig oprydning, aftørring samt håndsprit i alle 

lokaler. Alle festivalgæster opfordres til at bruge håndspritten og i øvrigt være 

opmærksomme på symptomer på covid-19. Vi tilbyder ikke aktiv smitteopsporing på 

festivalen, men er du som spiller testet positiv, bedes du selv informere dem, du har været 

tæt på. Du kan finde nærmeste teststed via hjemmesiden 

https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/corona/skal-du-testes/find-naermeste-

teststed  

Papirløs festival 

DBf vil gerne støtte op om FN’s verdensmål, og i den forbindelse har vi kigget på vores 

forbrug af papir. Vi har blandt andet indkøbt flere skærme til spillelokalerne, så vi kan 

begrænse de mange print. Vi har ligeledes besluttet at reducere antallet af printede 

bulletiner. I stedet kan festivalgæsterne hente bulletinen via appen Dansk Bridge. Det 

betyder, at du kan læse bulletinen, når du er på vej i seng og dermed være opdateret på 

stort og småt, når du kaster dig over bridgen næste morgen.  Se hvordan du henter app´en 

her: https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25327#30938  

Kontakt til sekretariat og festivalledelse 

Har du brug for at kontakte festivalledelse og sekretariatet i løbet af festivalugen, kan det 

ske på følgende måde:  

• Festivaltelefonen: 9189 5213  

• Direktør Charlotte Fuglsang: 2222 9926 

Eller tag fat i os, når I ser os. 

Vi sprænger snart af bare spænding og vi glæder os til at se jer til Dansk Bridgefestival 2022. 

 

 

Nyt initiativ til at hverve nye medlemmer  

Fredag d. 10. juni 2022 udsendte formandskabet en mail til alle klubformænd omkring et nyt 

initiativ til at hverve nye medlemmer.   

Dansk Skolebridge (DSK) har udviklet et rigtig godt koncept, som I kan anvende til hvervning 

af nye medlemmer til klubben. Målgruppen for initiativet er virksomheder, uddannelses-

steder, foreninger eller bare generelt vores egne kursister. 

Vi håber naturligvis at mange klubber har mod og lyst til, at prøve at lave nogle mere 

målrettede events med virksomheder, foreninger og andre og forhåbentlig få spredt bridgens 

glæde til mange flere nye medlemmer.  

https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/corona/skal-du-testes/find-naermeste-teststed
https://regionsyddanmark.dk/patienter-og-parorende/corona/skal-du-testes/find-naermeste-teststed
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25327#30938
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Bridgens Dag – sidste udkald for postkort og plakater 

Bridgens Dag nærmer sig, som vi også skrev om i sidste nyhedsbrev og i et senere brev til 
klubformændene, så er det snart Bridgens Dag. Meld endelig gerne jeres klub til ved at skrive 
til dbf@bridge.dk.  

Hvis I ønsker plakater og postkort (som er helt GRATIS) er deadline for bestilling mandag d. 
27. juni 2022 til dbf@bridge.dk med hvad I ønsker samt antal.  

Se plakaterne her på siden: http://bridgensdag.dk/god-kommunikation/  

Bemærk at plakater og postkort afsendes til jer inden festivalen, medmindre at I gerne vil 
have det tilsendt efter sommeren. I så fald sendes det afsted onsdag d. 10. august. Ønskes 
dette, må I meget gerne skrive det i bestillingsmailen ellers afsendes det inden uge 28.  

Af hensyn til miljø og økonomi, vil vi gerne undgå at få trykt mere materiale end der 
anvendes, men hvis man efter deadline, gerne vil have plakater, men ikke nåede at bestille, 

så hjælper vi naturligvis med at printe fra sekretariatet😊  

Bridgens Dag er man altid velkommen til at melde sig til – også efter d. 27. juni😊 

 
 

 

Bureaukrati for mindre foreninger 

Mange klubber og foreninger har store udfordringer med bureaukratiske regler, som er indført 

for at modvirke hvidvask. Blandt andet er processen med at få godkendt nye 

bestyrelsesmedlemmer unødigt omstændelig. Klubberne er pålagt at fremsende en lang 

række dokumenter, og i behandlingstiden, som kan strække sig over flere måneder, kan 

klubberne ikke få adgang til deres egne bankkonti.  

Af samme grund har vi på vegne af Danmarks Tankesportsforbund, som administreres af os her 

i Danmarks Bridgeforbund, rettet henvendelse til erhvervsminister Simon Kollerup, som i 

øjeblikket er ved at se på sagen – blandt andet via en ny vejledning til bankerne. Vi har 

derfor opfordret til, at reglerne forenkles, og sagsbehandlingen fremskyndes, da situationen 

er en stor belastning for de mange, små foreninger.  

Stigende gebyrer for bankkonti 

Vi er i bridgeforbundet også opmærksomme på, at der er stigende gebyrer for konti og 

indeståender i pengeinstitutterne.  Priserne varierer mellem de forskellige pengeinstitutter. 

Vi er bekendt med, at bl.a. Danske Bank har en såkaldt basispakke til foreninger, der koster 

1000 kr. i oprettelse og 300 kr. pr. år. Man kan kontakte banken på 4514 4441.  

 

 

 

 

 

mailto:dbf@bridge.dk
mailto:dbf@bridge.dk
http://bridgensdag.dk/god-kommunikation/
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Landsdækkende handicapturnering bliver indstillet  

Den landsdækkende handicapturnering udgår af turneringskalenderen. Beslutningen er taget 
af hovedbestyrelsen efter indstilling fra Turneringskomiteen. 

Baggrunden er primært, at tilslutningen til turneringen har været vigende, og at 
omkostningerne ved at arrangere turneringen ikke står mål med interessen. Ved den seneste 
udgave af turneringen i februar 2022 deltog således blot 74 par på landsplan.  

 

 

Begynderundervisning i klubberne sæsonen 2022/23 

Vi håber, at vi i forlængelse af Bridgens Dag kan begynde næste sæson ved også byde 
velkommen til en masse nye undervisningshold.  

På vores hjemmeside har vi en oversigt 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 2022/23 til 
dbf@bridge.dk  

Vi sørger også for at klubber med undervisning fremadrettet får en specifik farve på kortet 
over klubber i Danmark, så det bliver nemmere for nye spillere at finde jer. Se det interaktive 
klubkort her. 

 

 

Orientering 

Festival- og ferielukket i sekretariat og butik 

Sekretariat og butik holder festival- og ferielukket fra fredag den 8. juli-tirsdag  

den 9. august 2022 (incl.). Vi er tilbage igen onsdag d. 10. august 2022.  

IT-supporten kan kontaktes som sædvanlig hele sommeren – også under festivalen. 

mailto:dbf@bridge.dk
https://www2.bridge.dk/Klubber%20i%20Danmark.aspx?ID=17838

