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Nyhedsbrev for november 2020 

 

Nyheder 

Corona-update 

Vi er klar over, at alle DBf-klubber lige nu afventer, hvad det skærpede forsamlingsbud m.v. 

betyder for bridge, ligesom vi alle venter på at få et mere tydeligt svar fra Kulturministeriet 

om forståelsen af de skærpede retningslinjer.  

Så snart det skærpede forsamlingsforbud blev annonceret, rettede vi henvendelse til Kultur-

ministeriet med henblik på at høre om en dispensation eller undtagelse til forsamlingsforbud-

det var muligt, da bridge foregår siddende. Kulturministeriets svar var desværre negativt og 

kan læses her med kursiv:  

Mange tak for din forespørgsel d. 26. oktober 2020 vedrørende en mulig differentiering af det 
nye forsamlingsforbud på maks. 10 personer, herunder en mulig undtagelse af Danmarks 
Bridgeforbund fra dette.  
 
Det er positivt at høre om de tiltag, I har opfordret jeres klubber til at indføre med henblik på 
at forebygge smitte af COVID-19 og passe på deres medlemmer, således at disse kan fortsætte 
med deres foreningsliv på forsvarlig vis.  
 
Vi må dog desværre meddele jer, at det ikke vil være muligt at undtage Danmarks Bridgefor-
bund – eller bridge/kortspil generelt – fra det skærpede forsamlingsforbud. Forbuddet mod at 
være mere end 10 personer til stede samme sted samtidig gælder på tværs af aktiviteter. Det 
er således ikke muligt at lave særlige undtagelser til bestemte typer af arrangementer eller 
aktiviteter. 

 

Kan der spilles klubbridge i underopdelte grupper? 

Den 28. oktober 2020 modtog vi de opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet til høring 

med en frist den 29. oktober. I den forbindelse stillede vi Kulturministeriet en række nye 

spørgsmål til forståelse og fortolkning af følgende formulering (det bemærkes, at bridge hører 

under tankesport):  

”Indendørs idrætsliv (fx badminton, håndbold, svømning, gymnastik, yoga, tankesport, dans, 

bowling, esport, bevægelseshold i aftenskoler):  

 

Aktiviteten bør have fokus på styring af deltagerantal herunder på opdeling i undergrupper, 
der sikrer overholdelsen af gældende restriktioner for større forsamlinger, samt i relevant om-
fang overvåge dette løbende. Der bør være personale/frivillige, der har til opgave at fore-
bygge opbygning af tætte forsamlinger. Den pågældende idrætsforening/-facilitet kan fore-
tage en inddeling af banearealer i felter og beslutter i den forbindelse selv, hvordan inddelin-
gen konkret skal foretages (fx med snore, kegler, optegning mv.) 



 
livet er kort - spil bridge  Side 2/4 

 
 

Vi har desværre endnu ikke hørt fra Kulturministeriet, men vi vurderer, at der nu er brug for 

at klubberne kan få en pejling på, hvordan de skal forholde sig. Samtidig har Kulturministeriet 

i dag opdateret retningslinjerne og vi henholder os derfor til følgende beskrivelse af opdeling 

af idrætsaktiviteter: 

KAN MAN OPDELE IDRÆTSAKTIVITETER I MINDRE HOLD AF 10? 
 
Ja, hvis aktiviteterne foregår i grupper af maksimalt 10 personer (inkl. leder, deltagere m.v.). 
Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme område, skal det 
sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. 
Det kan f.eks. ske ved, at området deles op i felter med klar afstand imellem hvert felt, så 
hver gruppe har sit eget felt. 
 
Hvis aktiviteten således kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 10 personer, som holdes ind-
byrdes effektivt adskilt før, under og efter arrangementet samt at hver gruppe har egne ledere 
og i øvrigt i praksis reelt overholder forbuddet mod forsamlinger mv. på mere end 10 personer, 
vil det være muligt at afvikle flere sideløbende aktiviteter på en gang. 
 
Det afgørende er, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt før, under og efter arran-
gementet, så det ud fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individu-
elle grupper på maksimalt 10 deltagere. 

 

Det bemærkes her, at DBf fortolker det sådan, at idrætsaktiviteter i Kulturministeriets  

terminologi er træningsaktiviteter også selvom træningsaktiviteten indebærer, at der afvikles 

f.eks. en bridgeturnering.  

På baggrund af ovenstående mener DBf, at det er inden for retningslinjerne at spille klub-

bridge. Det er altså afgørende, at de enkelte mindre grupper er effektivt adskilt, så det ud 

fra en konkret vurdering kan lægges til grund, at der er tale om individuelle grupper på  

maksimalt 10 deltagere.  

Denne fortolkning understøttes yderligere af DIF’s opdaterede retningslinjer 

(https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona) samt myndighe-

dernes fælles hjemmeside under ”Må idrætsforeninger og klubber træne indendørs og uden-

dørs”: https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter#accordionElement_2608A806-

48FE-488C-AE60-46E017254E87  

Vi skal understrege, at ovenstående fortolkning naturligvis er med det forbehold, at DBf 

endnu ikke har modtaget konkret svar fra Kulturministeriet.  

Vi skal endelig gøre opmærksom på, der stadig er overladt et skøn for politiet, der altid fore-

tager en konkret vurdering. I skal derfor være tydelige i jeres opdeling, så det kan sandsynlig-

gøres, at der er tale om effektivt, adskilt undergrupper. Husk også vores katalog om tiltag til 

at spille bridge i trygge rammer, se link her: 

https://www2.bridge.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSekretari

atet%2fKatalog+med+tiltag+til+s%c3%a6sonstart.pdf. 

 

 

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter#accordionElement_2608A806-48FE-488C-AE60-46E017254E87
https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter#accordionElement_2608A806-48FE-488C-AE60-46E017254E87
https://www2.bridge.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSekretariatet%2fKatalog+med+tiltag+til+s%c3%a6sonstart.pdf
https://www2.bridge.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fSekretariatet%2fKatalog+med+tiltag+til+s%c3%a6sonstart.pdf
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Kommende forbundsturneringer 

Som sagt fortolker vi det sådan, at der i Kulturministeriets retningslinjer skelnes mellem  

almindelige idræts- og foreningsaktiviteter og turneringer/konkurrenceaktiviteter.  

I modsætning til idrætsaktiviteter er det ikke muligt at afholde konkurrencer med flere end 

10 deltagere, hvorfor divisionsturneringen og damedivisionen udsættes indtil videre. 

Pokalturneringen kan principielt gennemføres inden for de skærpede retningslinjer. Men  

grundet den sene udmelding udsættes anden runde til afvikling den 17. januar 2021. Det er 

dog fuldt accepteret at afvikle kampene inden, såfremt begge hold er enige om det.  

 

Dansk Bridge 

Det er nu besluttet at Dansk Bridge november-nummeret ikke bliver trykt, men med åbningen 

for at kunne spille bridge igen, vil vi trykke december-nummeret. Vi håber derfor, at klub-

berne vil være behjælpelige med at få december-bladet distribueret til jeres medlemmer, 

både dem der spiller, og dem der af corona-hensyn ikke kommer i klubben.  

 

Begynderrække i Danish Dynamite  

Danish Dynamite-turneringerne får nu en lillebror. 

Hver aften kl. 20.10 spilles "Danish Dynamite B-række" for nye spillere og par med et  
gennemsnitshandicap på 38+. 

Danish Dynamite B-række har altid 12 spil og otte minutter pr. spil. Formatet er det samme 
som de ordinære Danish Dynamite-turneringer kl. 20: Par-opgørelse mandag, onsdag og  
fredag, imp-beregning de øvrige dage. 

Danish Dynamite B-række koster 1,25 BBO-dollars (cirka 8 kroner) pr. spiller, som de andre 
DBf-turneringer.  

Du kan se, hvordan du indbetaler penge på BBO her. OBS. Vi anbefaler at indbetale penge via 
BBO's webside og ikke via appen, da dollarkursen er mest fordelagtig via websiden.  

Medlemmer af DBf har mulighed for at vinde danske bronzepoint i Danish Dynamite-turnerin-
gerne. Husk blot at angive medlemsnummer ved tilmelding. Der er p.t. ikke mulighed for  
handicapregulering.  

B-rækken i Danish Dynamite har premiere i aften tirsdag den 3. november 2020 kl. 20.10. 

Du finder BBO her. Læs mere om alle DBf's BBO-turneringer her. 

Vi håber at I vil være med til at formidle dette videre til jeres begyndere og spillere med  
handicap 38+.  

 

 

 

 

https://www2.bridge.dk/Files/Filer/BBO/BBO%20inds%C3%A6tte%20penge.mp4
https://www.bridgebase.com/
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25021
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Orientering 

Oprettelse af nye medlemmer i BridgeCentralen 

Der er en række ting I gerne må være opmærksomme på, når I opretter nye medlemmer i 

BridgeCentralen. 

- Undgå dubletter 

Start altid med at lave en navnesøgning. Og lad dit nye medlem fortsætte på sin alle-

rede eksisterende medlemsprofil, så vi ikke forurener systemet med dubletter og med-

lemmet kan opretholde en korrekt bridgehistorik. 

- Navneændring 

BridgeCentral låser navnet på nye medlemmer efter ½ år. Hvis et navn skal ændres 

herefter (f.eks pga. giftemål, stavefejl eller andet) så kontakt DBf på dbf@bridge.dk.  

I må altså ikke bare oprette et nyt medlemsnummer på personen.  

- Korrekt indtastning af data 

Du kan finde en vejledning til, hvordan man opretter nye medlemmer i systemet her. 

Du kan finde et dokument om do´s & dont´s ifm. oprettelse af nye medlemmer her. 

Vi vil sætte stor pris på, hvis I vil tage jer tid til at kigge dokumenterne igennem eller evt. 

benytte dem som opslagsværk, når I er i tvivl om noget. Det vil helt sikkert være en hjælp og 

samtidig spare os for en masse datarod i systemet fremadrettet. 

 

 

Velkomstpakker til nye K-medlemmer 

Sidste år ændrede vi tidspunktet for efterårets udsendelse af velkomstpakker til nye kursister 

fra medio oktober til medio november. Velkomstpakkerne udsendes som sædvanligt, så vi 

trækker data til brug for velkomstpakkerne d. 16. november 2020. Endelig frist for indmelding 

af K-medlemmer, som skal modtage velkomstpakke, inden vi trækker igen til marts, bliver så 

den 15. november 2020.  

 

 

Husk vores Bridgehotline  

Husk endelig at benytte vores bridgehotline, som er åben hver onsdag fra kl. 15.00 – 17.00 på 
9189 5213. Hotlinen betjenes af Jonas Houmøller.  

Hotlinen er for alle bridgespillere og klubber, der har spørgsmål til spil eller meldinger. Det 
kan også være råd til valg af litteratur, udvikling af system med makker eller noget helt 
tredje. Hotlinen beskæftiger sig ikke med lovspørgsmål eller tvister mv.  

mailto:dbf@bridge.dk
http://bridge.dk/bridgecentral/Manual/Nyemedlemmer.pdf
http://bridge.dk/bridgecentral/Manual/maa_maa_ikke.pdf

