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Nyhedsbrev for december 2020 

 

Nyheder 

Corona-nyt og restriktionerne  

Mandag d. 7. december 2020 afholdt statsminister Mette Frederiksen et pressemøde, hvor en 

række restriktioner blev forlænget og yderligere restriktioner i 38 af landets kommuner blev 

tilført. Et par dage senere blev den delvise nedlukning udvidet yderligere til 31 kommuner, og 

tirsdag d. 15. december 2020 blev det udvidet til at gælde hele landet, gældende fra d. 16. 

december kl. 16.00.  

Dette betyder blandt andet at det nationale forsamlingsforbund på max 10 personer og 

brugen af mundbind i offentligt rum nu er gældende til d. 28. februar 2021.  

Delvis nedlukning af hele landet 

I hele landet er der nu sket en delvis nedlukning, som indtil videre, er gældende til d. 3. 

januar 2021. Det betyder desværre at al indendørs idræt- og foreningsaktiviteter, herunder 

bridge, skal holde lukket til d. 3. januar 2021. 

Se mere på www.coronasmitte.dk.  

Status på forbundsturneringerne 

Grundet forlængelse af de landsdækkende restriktioner til den 28. februar 2021 er følgende 

forbundsturneringer udsat på ubestemt tid: 

• Divisionen  

• Damedivisionen 

• Seniorhold 

Der er endnu ikke taget stilling pokalturneringen.  

 

 

Dansk Bridgefestival 2021 – program og tilmelding udsættes 

De seneste coronarestriktioner som blev forlænget på statsministerens pressemøde den 7. 

december 2020, betyder, at det pt. er meget vanskeligt at planlægge og offentliggøre et 

endeligt festivalprogram med tilmeldinger anden uge af januar 2021.  

Derfor udsættes den sædvanlige offentliggørelse af festivalprogrammet anden uge af januar, 

indtil videre på ubestemt tid. Vi vil gerne bruge det første kvartal af 2021 til at se, hvordan 

corona-situationen udvikler sig.  

DBf stiler stadig efter at kunne afholde Dansk Bridgefestival 2021, så længe det er 

sundhedsmæssigt forsvarligt. 

 

 

http://www.coronasmitte.dk/
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BC3-udvalg – nyt udvalg i DBf 

I november 2020 nedsatte hovedbestyrelsen i DBf et BC3-udvalg. Formanden for det nye 

udvalg er Thomas Würtz, der var formand for DBf's it-udvalg fra 2004 til 2010. De øvrige 

medlemmer er Ole Nielsen, Ole Vinberg Larsen, Rico Hemberg og Poul Bo Madsen. 

Udvalget skal have fokus på at sikre BC´s funktionalitet og ydeevne i forhold til klubbernes 

turneringer, herunder komme med forslag til rettelser og nyudvikling. Udvalget skal også 

være med til at planlægge tidspunkter for nye releases samt eventuelt udtale sig om 

udviklingsbehov i forhold til forbundsturneringer. 

I første omgang satte det nye udvalg sig for at få ryddet op i de cirka 20 restpunkter der lå på 
større eller mindre vedligeholdelsesopgaver. Efter oprydningen er det udvalgets vurdering at 
BC som produkt er noget klubber og forbund kan være tilfredse med.  

Der er fortsat og vil altid være ønsker fra brugerne om ændringer til dette eller hint, men det 
er en af udvalgets opgaver, at prioritere hvor forbundets ressourcer overfor IT-leverandøren 
anvendes bedst mulig.  

Hastigheden har været et fokusområde for udvalget her i starten. For at komme helt i mål 
med dette, er der nu igangsat et længerevarende projekt i samarbejde med hovedbestyrelsen 
som yderligere skal forbedre dette.  

I den nye release 3.4.2, som formentlig kommer søndag aften d. 3. januar 2021, er der under 
vedligehold, opsætning og installerede funktioner et nyt punkt som gerne skulle hjælpe på 
hastighed i store klubber med mange turneringer. Man kan her vælge at slå visning af ældre 
turneringer fra på nettet. Default er sat op til at turneringer ældre end 18 måneder ikke skal 
vises. I kan evt. selv gå ind at slå dette helt fra eller ændre på de 18 måneder. 

Derudover kan I fortsat fjerne hak i visning af HCP på startlister som også vil hjælpe på 
hastighed, men den mulighed har været der længe. 

Med den nye release kommer der også et nyt menupunkt, hvor klubber nu kan angive, hvem 
der skal være modtager af Dansk Bridge – samt hvor mange eksemplarer I ønsker. I finder 
menupunktet under Hovedklub -> Ret hovedklub. Klubber som ønsker Dansk Bridge tilsendt til 
en konkret persons privatadresse skal angive denne person under kontaktpersoner -> "Dansk 
Bridge udsendelse". For klubber som ønsker Dansk Bridge tilsendt til anden adresse (typisk en 
firma-adresse) Lad "Dansk Bridge udsendelse" stå tom og send en mail til dbf@bridge.dk. 

Fremover skal ændringsønsker gå til BC3-udvalget via mail til dbf@bridge.dk eller direkte til 
udvalget via mail til poul.bo@hotmail.com, hvorimod fejl i allerede afviklede turneringer 
eller hjælp til nedbrudte turneringer fortsat skal gå til distriktets superbruger, og kan de ikke 
løse det så til forbundssuperbrugerne via bridgecentral@bridge.dk.  

 

 

Info vedr. hjælpepakker under corona 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er nu genåbnet 

DIF og DGI’s corona-hjælpepuljen er genåbnet for en ny ansøgningsrunde. Ansøgningsfristen 
for at søge puljen er fredag d. 22. januar 2021 kl. 12.00. Alle ansøgninger forventes besvaret i 
marts 2021. 

DIF og DGI's corona-hjælpepulje er etableret for at yde ekstraordinære tilskud til lokale 
idrætsforeninger (herunder også bridgeklubber) for at afbøde de økonomiske konsekvenser, 
som foreninger i løbet af 2020 oplevede som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse 
med COVID-19. Corona-hjælpepuljen kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt 

mailto:dbf@bridge.dk
mailto:dbf@bridge.dk
mailto:poul.bo@hotmail.com
mailto:bridgecentral@bridge.dk
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økonomisk af COVID-19. Også foreninger, som tidligere har søgt og fået midler fra corona-
hjælpepuljen, kan ansøge corona-hjælpepuljen. 

Læs meget mere om puljen og hvad der kan ansøges til på: 
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25309#30921  

Man ansøger via DIF og DGI’s fælles portal, Centralt ForeningsRegister (CFR) 
på www.medlemstal.dk. Bridgeklubber skal også registreres i systemet før der kan søges. 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. OBS: Processen med tildeling af adgang til 
ansøgningssystemet kan tage op til to dage, hvilket man skal tage højde for. Foreninger, der 
anmoder om adgang til ansøgningssystemet senere end d. 20. januar 2021 kl. 12.00, kan ikke 
garanteres adgang til ansøgningssystemet før fristen, d. 22. januar 2021 kl. 12.00. Bemærk 
yderligere, at henvendelser til difdgicoronapulje@dif.dk ikke besvares i perioden d. 19. 
december 2020 til d. 3. januar 2021. 

Derudover skal I være opmærksomme på, at det kræver at bridgeklubben har et CVR-nummer 
samt en Nemkonto for at kunne søge puljen.  

 

Regeringens hjælpepakker 

Der er flere hjælpepakker på vej, herunder bl.a.: 

1. Udvidelse af hjælpepakker, jf. aftaleteksten indgået d. 27. oktober 2020 

Ordningerne forventes at kunne søges for perioden fra d. 26. oktober 2020 til d. 31. 

januar 2021, og forventningen er at de dele af kultur- og fritidslivet, der rammes af 

det skærpede forsamlingsforbud på 10 personer, får adgang til kompensations-

ordninger vedr. selvstændige og faste omkostninger. 

 

2. Genåbning af generelle kompensationsordninger jf. aftaleteksten d. 10. december 

2020 

Forventningen er at der åbnes op for de generelle hjælpepakker, hvor hele erhvervs-, 

kultur- og idrætsliv vil få adgang. Hele landet vil kunne søge, dog først fra den dag 

hvor den delvise nedlukning fandt sted til d. 3. januar 2021 (som forlænges hvis 

restriktionerne forlænges).  

Ingen af de ovennævnte aftaler er udmøntet endnu og Erhvervsministeriet oplyser at de ikke 

ved hvornår dette sker. Derfor ved vi heller ikke på nuværende tidspunkt hvad ovenstående 

præcis kommer til at betyde for bridgeklubber, men så snart vi ved mere herom melder vi 

naturligvis ud.  

Sekretariatet står naturligvis til rådighed hvis der er spørgsmål til hjælpepakkerne og med 
yderligere vejledning.  

Vi opdaterer løbende hjemmesiden når der er nyt indenfor hjælpepakkerne. Du kan altid 

følge med her: https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25310 

 

 

Dansk Bridge kan nu købes og leveres til postkassen 

Vi ved, at mange læsere af Dansk Bridge gerne ønsker bladet leveret direkte i postkassen. 

Sekretariatet har derfor afsøgt mulighederne for en løsning.  I en prøveperiode tilbyder 

Danmarks Bridgeforbund derfor, at medlemsbladet Dansk Bridge kan leveres med posten. 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25309#30921
https://medlemstal.dk/
mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
mailto:difdgicoronapulje@dif.dk
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25310
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Bladet sælges enkeltvis i vores webshop på www.bridgebutikken.dk   

Det bemærkes, at der ikke er tale om en abonnementsordning, lige som det ikke er muligt at 

bestille bladet telefonisk eller på mail. 

Prisen for et trykt eksemplar af Dansk Bridge er 15 kroner pr. nummer. Hertil kommer 

forsendelsesomkostninger, som afhænger af mængde og leveringstid. Den billigste levering 

koster 35 kroner.  

Vi gør opmærksom på, at der indtil videre er tale om en forsøgsordning, som blandt andet 

skal afklare, hvor stor efterspørgslen er. Det vil naturligvis fortsat være muligt at afhente 

trykte numre af Dansk Bridge i klubberne. 

På nuværende tidspunkt kan vi levere Dansk Bridge fra september, oktober, november og 

december i år. Det er endvidere muligt at købe jubilæumsnummeret fra sommeren 2019. 

 

 

Orientering 

BBO-turneringer i julen  

Danish Dynamite turneringerne fortsætter hen over hele julen, dog med undtagelse af d. 24. 

december og d. 31. december 2020, hvor der holdes dynamit-fri.   

Som altid er der Danish Dynamite hver dag kl. 15.00, kl. 20.00 og kl. 20.10 (B-række).  

Desuden afholdes der en Danish Dynamite Teams i weekenden d. 9. - 10. januar 2021. Det er 

en holdturnering der afvikles på BBO, og der spilles i styrkeopdelte rækker. Læs mere om 

Danish Dynamite Teams på hjemmesiden her: https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25325  

Mindeturnering for Søren Bune 

Til minde om juniorspiller Søren Bune, der døde kun 19 år gammel, den 5. november 2020, 

afholder Bridgefonden en særlig mindeturnering på BBO søndag den 27. december 2020 kl. 

20.00. 

Turneringen afholdes med det formål at mindes Søren Bune og hans flotte bridgemeritter i en 
tidlig alder – herunder hans evne og store bidrag til at bringe bridgespillet videre til sin egen 
og yngre generationer.  

De indsamlede midler går ubeskåret til Dansk Skolebridge. 

Turneringen erstatter DBf´s Danish Dynamite parturnering på BBO samme aften. Der spilles 21 
spil i en A og B-række. 

For at være med skal du gøre følgende: 

1. Indbetal minimum kr. 200 til Mobilepay 61713 eller på konto: 3543-1142 4732. 

2. Husk at angive cpr. nr. hvis du ønsker skattefradrag. 

3. To timer før turneringsstart kan du tilmelde dig og din makker til turneringen (turneringen 

er gratis i forhold til BBO). 

 

 

 

http://www.bridgebutikken.dk/
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25325
https://www.bridgebase.com/
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Bridgelæreruddannelsen modul 2 

Ca. hvert andet år udbydes det lærerige BLU2 kursus for bridgelærere. Og det er nu! 

Det bridgefaglige indhold er fra Nordisk Standard bog 3 og 4, hvilket så rigeligt er i stand til at 
udfordre de fleste klubspillere. 

Der er tre sæt hjemmeopgaver, der skal afleveres med frist: 
• Søndag d. 14. februar 2021 - aflevering af opgave 1 
• Søndag d. 21. marts 2021 - aflevering af opgave 2 
• Lørdag d. 17. april 2021 - aflevering af opgave 3 

 
Det afsluttende weekendkursus er i Herning Bridgeklub den 8. og 9. maj 2021. Kurset starter 
lørdag formiddag kl. 10.00 og slutter søndag kl. 17.00. Prisen er 700 kr. Hertil kommer at du 
selv skal arrangere overnatning og anskaffe bøger. 

Fortæl gerne jeres bridgelærere og andre interesserede om det. Bagerst i nyhedsbrevet har vi 
vedhæftet annoncen for kurset. 

Tilmelding sker via www.flexbillet.dk/dbf senest d. 8. januar 2021. 

 

 

Turneringskalenderen for 2021/2022 

Turneringskalenderen for 2021/2022 er lige på trapperne, og kan ses på www.bridge.dk under 
”Turneringer” inden jul.  

 

 

Jul & nytår i DBf 

Bridgebutikken holder lukket for fysisk ekspedition fra mandag d. 21. december 2020. Der 
henvises til webshoppen. Vil du være sikker på, at varerne når frem med levering, skal der 
bestilles senest fredag d. 18. december 2020. Det er også muligt at afhente bestilte varer i 
døren mandag, tirsdag og onsdag i uge 52. Sidste udlevering sker onsdag den 23. december kl. 
14.30.  

Både sekretariatet og Bridgebutikken holder helt lukket i dagene mellem jul og nytår.  

IT kan kontaktes på sædvanlig vis. 

Vi er tilbage igen mandag d. 4. januar 2021. 

 

 

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår 
Pas på jer selv og hinanden 

https://flexbillet.dk/dbf
http://www.bridge.dk/
https://bridgebutikken.dk/


Tilmeld dig  

BLU2
Bliv en endnu bedre bridgelærer - også for klubspillere
Ca. hvert andet år udbydes det lærerige BLU2 kursus for bridge- 
lærere. Og det er nu!
Du vil få skærpet dine undervisningsteknikker og efter kurset vil du 
bridgefagligt være rustet til at undervise klubspillere. 
Det bridgefaglige indhold er fra Nordisk Standard bog 3 og 4, hvilket 
så rigeligt er i stand til at udfordre de fleste klubspillere. 
Der er tre sæt hjemmeopgaver, der skal afleveres med frist:

•   Søndag d. 14.februar 2021 - aflevering af opgave 1
•   Søndag d. 21. marts 2021 - aflevering af opgave 2
•   Lørdag d. 17. april 2021 - aflevering af opgave 3

Det er fornuftigt at begynde på opgaverne i god tid, da det bridge-
faglige niveau er højt og det før opgavebesvarelsen er nødvendigt at 
tilegne sig det faglige indhold af de 2 bøger. 
Forudsætning for deltagelse er, at du har gennemført modul 1 af 
bridgelæreruddannelsen eller har et tilsvarende kendskab til Nordisk 
Standard og til undervisning.
Det afsluttende weekendkursus er i Herning Bridgeklub den 8. og 9. 
maj 2021. Kurset starter lørdag formiddag kl. 10.00 og slutter søndag 
kl. 17.00. Prisen er 700 kr. Hertil kommer at du selv skal arrangere 
overnatning og anskaffe bøger.
Bemærk venligst at tilmeldingen er bindende, og du derved ikke kan 
forvente at få det fulde beløb refunderet ved evt. afmelding. 
Gennemfører du BLU2 med mindst 75% rigtige i opgavesættene og 
gode evner som underviser bliver du certificeret DBf bridgelærer.

TILMELDING
Du tilmelder dig via vores tilmeldingssystem på www.flexbillet.dk/dbf 
senest d. 8. januar 2021. 

KONTAKT
Ved spørgsmål omkring kurset kontakt Torben Kelså på mail til 
t.kelsaa@gmail.com eller på tlf: 2238 9882

http://www.flexbillet.dk/dbf 
mailto:t.kelsaa%40gmail.com%20?subject=

