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Nyhedsbrev for maj 2021 

 

Nyheder 
 

Bridgeklubber kan åbne for flere personer 

I forbindelse med den seneste fase i genåbningen, der træder i kraft torsdag d. 6. maj 2021, 

må flere nu mødes og spille bridge igen. Aftalen betyder, at bridgeklubberne kan åbne 

dørene, på nogenlunde normal vis efter følgende retningslinjer:  

• Man må samles 25 personer (lille forsamlingsforbud) 

• Der gælder ikke længere et alderskriterium, hvorfor personer under 70 år også må 

deltage i bridgeaktiviteten. 

• Personer skal fremvise coronapas (se mere nedenfor)  

Vi kender ikke de konkrete retningslinjer for indendørs idræt endnu, men vi har en 

forventning om, at det stadig er muligt at sektionere grupper a 25 personer, så længe de er 

effektivt adskilt før, under og efter bridgen. Når de endelige retningslinjer foreligger, kan de 

som altid ses på hjemmesiden under Bridge og corona-situationen, som findes her: 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25019. 

Ved næste fase i genåbningen som er den 21. maj 2021, forventer vi, at forsamlingsforbuddet 

sættes til 50 personer.  

Coronapasset er et krav for at komme ind i klubben og spille bridge. Nedenstående 
dokumentation er gældende som coronapas:  

• Gennemført vaccination - din vaccination vil være gyldig som dokumentation fra 2 
uger efter, du har fået den afsluttende vaccinedosis. 

• Negativ COVID-19 test - du kan bruge en negativ test som dokumentation, hvis testen 
er foretaget inden for de seneste 72 timer. Den negative test kan enten være en PCR-
test eller en hurtigtest (antigentest). 

• Tidligere smittet med COVID-19 - du kan bruge tidligere smitte med COVID-19 som 
dokumentation ved at vise testsvaret fra din positive test. Din positive test skal være 
foretaget inden for de seneste 14-180 dage for at være gyldig som dokumentation. 

Læs mere om coronapasset her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas  

 

Aflysning af bridgefestival 

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 3. ds. besluttet at aflyse bridgefestivalen i uge 28 med 

stor beklagelse. 

Årsagen er, at grundlaget er for usikkert og der hviler et stort ansvar på os som arrangør. 

Samtidig har Fyns politi har oplyst, at de ikke giver forhåndsgodkendelse, men først vil tage 

stilling til arrangementets lovlighed, umiddelbart inden det skal løbe af stablen. 

Der vil nu blive kigget på at planlægge et online program. 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25019
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
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Sommerbridge for begyndere  

Vi tilbyder alle begyndere at spille med i sommerbridge hver onsdag hele sommeren. Læs 

meget mere om det her: https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25451 og sig det endelig 

videre til jeres begyndere        

 

 

Sommerens åbne huse 

Nu hvor vi igen kan mødes og spille bridge, er vi klar til at modtage annoncer for sommerens 

åbne huse. De vil i år komme i juni-nummeret af Dansk Bridge og på hjemmesiden.  

Tidsfristen for modtagelsen af annoncer, er dog desværre kortere i år end sædvanligt.  

Annoncerne skal sendes senest 16. maj til dansk@bridge.dk, gerne mærket sommerens åbne 
huse.  

Annoncer modtaget efter d. 16. maj kommer ikke med i bladet, men vi ser på en løsning, 
således de kan komme med på hjemmesiden.  

Specifikationer for annoncerne er som altid ca. 250 tegn inkl. mellemrum, men i år er 
annoncen gratis at få med i bladet.  

 

 

Dokumenthåndteringssystem - sikker opbevaring af klubbernes dokumenter 

og data 

Efter en forespørgsel fra en klub har DBf undersøgt mulighederne for at tilbyde klubberne et 

dokumenthåndteringssystem. Et dokumenthåndteringssystem kan være relevant at have 

således, at klubbernes opbevaring ikke er personafhængigt og dermed knyttet til skiftende 

klubbestyrelser. Med et dokumenthåndteringssystem kan man samle klubbernes relevante 

dokumenter ét sted. Dermed sikres det, at klubberne overholder GDPR-regler 

(personoplysninger) og i øvrigt har klubberne sikkerhed for, hvor klubbens dokumenter 

befinder sig. 

Gennem vores leverandør SSD kan vi tilbyde klubberne en webløsning, der giver følgende 

muligheder: 

• Man kan lave sin egen mappestruktur og up/downloade filer 

• Man kan redigere dokumenter online, hvis man har Office 365 business på sin PC.  

• Vi kan sætte systemet op til automatisk at slette filer i bestemte mapper, hvis de er 

ældre end et antal dage. 

• Systemet kan oversættes til dansk 

• Systemet vil på forhånd kunne sættes op med mapper, som passer til en ”standard” 

bridgeklub 

• Mulighed for automatisering i forhold til ændringer i bestyrelse i BridgeCentral 

• Mulighed for at sende rapporter over f.eks. filer, der ikke har været brugt længe. 

 

 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25451
mailto:dansk@bridge.dk
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SSD tilbyder løsningen i tre ”pakker” til hhv. små, mellemstore og store klubber.  

Pakke 1 Pakke 2 Pakke 3 

Max. 3 brugere 
50 GB Data 
885 kr. pr. år (ex. moms) 

Max. 5 brugere 
75 GB Data 
1.195 kr. pr. år (ex. moms) 

Max. 10 brugere 
100 GB Data 
1.795 kr. pr. år (ex. moms) 

 

DBf vurderer, at det er en løsning der giver den sikkerhed, som GDPR-reglerne forlanger, til 

en overkommelig pris, og en løsning, der kan kobles til BridgeCentral. 

For at kunne sikre et tilstrækkeligt forretningsgrundlag kræver det, at ca. 50 DBf-klubber 

tilmelder sig ordningen. Skriv gerne til dbf@bridge.dk hvis din klub ønsker at være med. 

 

 

 

Orientering 
 

Repræsentantskabsmøde 2021 

DBf’s ordinære repræsentantskabsmøde, der skulle have været afholdt lørdag d. 24. april 

2021, afholdes i stedet d. 19. juni 2021. 

mailto:dbf@bridge.dk

