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Nyhedsbrev for september 2020 
 

 

Nyheder 

Online begynderundervisning i bridge 

Vi er glade for at kunne præsentere et helt nyt tiltag i DBf – online begynderundervisning i 
bridge.  
  
Formålet med projektet er at ramme mennesker, som gerne vil se bridge lidt an, inden de 
tilmelder sig undervisning i en klub. Samtidig kan online-undervisning være interessant for 
eksempelvis småbørnsforældre med en travl hverdag. Målet er naturligvis at gøre flere 
interesserede i at blive medlemmer i klubberne. Kurset kan således både ses som et 
selvstændigt studie, men også som et supplement til den undervisning, man får, hvis man er 
tilmeldt et begynderkursus i en klub.  
  
Undervisningen vil foregå via Microsoft Teams og BBO. Lektionerne er bygget op med lidt teori 
på teams suppleret med spil på BBO. Online-kurserne kommer til at foregå søndage fra kl. 
15.00 til ca. 16.30. På denne måde sikrer vi os, at vi ikke kommer i konflikt med undervisning 
i klubberne. Det første kursus er for begyndere og får plads til 24 deltagere. Både medlemmer 
og ikke-medlemmer er velkomne, og uanset om man er medlem eller ej, er kurset gratis at 
deltage i. Første lektion er søndag den 20. september 2020 kl. 15.00. Efter jul vil vi 
sandsynligvis følge op med et fortsætter-kursus. 
  
Online-undervisningen er en del af DBf's strategi om en øget digital tilstedeværelse - en 
strategi, som er blevet yderligere aktualiseret af corona-krisen. Da det er første gang, vi 
forsøger os med et projekt af denne type, må alle involverede være forberedt på 
begynderfejl, som vil blive rettet til hen ad vejen. Det kan heller ikke udelukkes, at kurset vil 
udvikle sig, når vi kommer i gang, da det også er en læringsproces, vi er i.  
  
Vi har netop åbnet for tilmeldingen til online-kurset, og som altid foregår det via flexbillet 
her: https://flexbillet.dk/dbf  
  
I kan også læse mere om kurset på vores hjemmeside: 
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25037&Purge=True  
  
I må naturligvis meget gerne fortælle om online-undervisningen i klubben, især til jeres 

begyndere, samt til venner, familie og naboer      

 

 

 

https://flexbillet.dk/dbf
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Ændringer i forsamlingsforbuddet for 18 kommuner 

Sundhedsministerens pressemødet d. 7. september 2020 kl. 14.00, betyder nu indførelse af 

særlige restriktioner i 17 kommuner i hovedstadsområdet samt Odense.  

Forsamlingsforbuddet på 100 personer sænkes til 50 personer i de 18 kommuner. 

Retningslinjerne for siddende idræts- og kulturbegivenheder på op til 500 deltagere er pt. 

uændrede. På den baggrund er det DBf´s vurdering at det nye forsamlingsforbud ikke er til 

hinder for at spille bridge. 

De berørte kommuner er, foruden Odense;  

• Albertslund Kommune 

• Ballerup Kommune 

• Brøndby Kommune 

• Dragør Kommune 

• Frederiksberg Kommune 

• Gentofte Kommune 

• Gladsaxe Kommune 

• Glostrup Kommune 

• Herlev Kommune 

• Hvidovre Kommune 

• Høje-Taastrup Kommune 

• Ishøj Kommune 

• Københavns Kommune 

• Lyngby-Tårbæk Kommune 

• Rødovre Kommune 

• Tårnby Kommune 

• Vallensbæk Kommune 

 

 

Orientering 

Alert af doblinger og andet lovnyt 

Turneringskomiteen (TUK) har vedtaget nye regler for alert af doblinger samt en række 

ændringer i turneringsbestemmelserne. 

Doblinger skal nu alertes i visse situationer. Du kan læse mere om reglerne her: 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25238  

Turneringsbestemmelserne er også ændret, blandt andet er der ændringer i skærmreglerne 

og fristerne for resultatrettelser. Læs mere om de nye turneringsbestemmelser her: 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25240  

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25238
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25240
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Midlertidig redaktør af Dansk Bridge 

Kommunikationskonsulent og redaktør, Palle Reimann, opsagde sin stilling i DBf til udgangen 

af august måned. 

Fra den 1. september 2020 er det turneringsadministrator Erik Wied der er midlertidigt 

konstitueret i stillingen som redaktør. Dette ud fra et ønske om, at forbundets 

hovedbestyrelse og ledelse får tid til strategiske overvejelser om både Dansk Bridge og den 

mere generelle kommunikationsopgave i forbundet inden et nyt stillingsopslag.  


