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Nyhedsbrev for januar 2021 

 

Nyheder 

Marts-nummeret af Dansk Bridge husstandsomdeles 

DBf har fået en fin donation fra et medlem i Nysted på 200.000 kr., hovedbestyrelsen ønsker, 
at det enkelte DBf-medlem skal have direkte glæde af donationen. Derfor bliver marts-
nummeret af Dansk Bridge husstandsomdelt og sendes ud til alle medlemmer af DBf. Da Dansk 
Bridge ikke har været husstandsomdelt længe, er det derfor meget vigtigt at I får opdateret 
jeres medlemmers adresser i BridgeCentral.  

Deadline for at opdatere jeres medlemmers oplysninger er søndag d. 14. februar 2021, da 
listen til udsendelse trækkes mandag d. 15. februar 2021. Så vil I være sikre på at jeres 
medlemmer får Dansk Bridge leveret er det vigtigt at I opdaterer deres oplysninger inden 
deadline.  

 

 

RealBridge – ny online bridgeplatform  

RealBridge er en ny bridge platform som er udviklet under corona-krisen. RealBridge adskiller 
sig fra andre bridge-platforme, idet der er både er lyd og kamera tilkoblet, og man kan på 
den måde se og tale med sin makker og sine modstandere ved bridgebordet.  

Er du blevet nysgerrig på hvad RealBridge er og vil vide mere? 

Søndag d. 31. januar 2021 kl. 12.45 kører Sus Vang og Jan Nielsen en testturnering på i alt 6 
spil. Her kan du prøve kræfter med RealBridge. Efter spillene er der mulighed for at deltage i 
et kursus, hvis du gerne vil vide hvordan man selv sætter turneringer op på RealBridge.  

Spillene slutter ca. kl. 13.30, herefter er der en lille pause, og så mødes dem der gerne vil 
lærer at sætte turneringer op på Teams kl. 13.45. Dette vil varer ca. 45 min. hvorefter der vil 
være mulighed for at stille spørgsmål.   

Alle interesserede kan deltage. Det er gratis og uforpligtende og man behøver ikke have en 
makker. 

På Realbridges hjemmeside under FAQ, kan man tjekke sit kamera og sin lyd i god tid, så man 
kan få det aktiveret: https://play.realbridge.online/camera.html 

Tilmelding sker til sus.vang@gmail.com og lukker søndag d. 31. januar kl. 09.45. Efter 
tilmeldingen er lukket sender Sus en mail med informationer og links. 

Venligst opdater din pc/iPad samt din browser, for at undgå at hakke lyden i stykker. 

Bagerst i nyhedsbrevet kan du se et skærmbillede over hvordan det ser ud i RealBridge samt 
hvilke krav det stiller til udstyr (hvilke enheder og internetbrowsere du kan bruge).  

Vejledninger og videoer til RealBridge 

På vores hjemmeside kan du finde vejledninger og videoer til hvordan du spiller på 
RealBridge. Der er også en tjekliste til turneringsledere, og du kan som klub læse hvordan I 
kommer på RealBridge. 

Læs mere her som klub: https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25030#30627  

https://play.realbridge.online/camera.html
mailto:sus.vang@gmail.com
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25030#30627
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Læs mere her som spiller/medlem: 
https://www2.bridge.dk/For%20medlemmer.aspx?ID=25031  

DBf er også i gang med at se på, hvordan der kan skabes turneringer på RealBridge i regi af 
DBf. Vi opdaterer www.bridge.dk med nyt omkring dette.  

Har du spørgsmål til RealBridge så kontakt endelig sekretariatet på tlf. 4847 5213 eller 
dbf@bridge.dk.  

 

 

Modtagere af Dansk Bridge skal nu angives i BC3 

Når marts-nummeret er sendt ud til alle medlemmer, går vi tilbage til at sende bladet til 
klubberne. I nyhedsbrevet i december nævnte vi, at den nye release der udkom i starten af 
året, have et nyt menupunkt. Her skal klubber nu angive, hvem der skal være modtager af 
Dansk Bridge – samt hvor mange eksemplarer I ønsker. Med dette menupunkt forsøger vi at 
gøre det nemt for jer at rette modtager og antal blade, samt at automatisere processen med 
udsendelsen af bladet lidt mere.  

Menupunktet finder I under Hovedklub -> Ret hovedklub. Herefter er der to muligheder:  

• 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. 

 

 

Fungerer du som turneringsleder i klubben, og er du ikke certificeret, men 
ønsker at blive det? 

Man kan i DBf blive certificeret som klubturneringsleder. Er man dette, så får man et 
certifikat, og kan desuden vælge om man vil have sit navn, (og evt. nogle kontaktoplysninger) 
vist på bridge.dk, på en liste over netop dem der er certificerede. Og endeligt, så er det også 
adgangsbilletten til at melde sig til turneringsleder-modul 4, hvis man måtte ønske dette. 

Den officielle, og til nu eneste mulighed for certificering er, at man aktivt deltager i DBf’s 
turneringsledermoduler: modul 1, modul 2 og modul 3. Og at man ved slutningen af modul 3 
består en test med spørgsmål formuleret ud fra de lovparagraffer, der er gennemgået på de 3 
heldagsmoduler. 

Uddannelsesudvalget har nu valgt at åbne for, at man også kan blive certificeret, hvis man 
opfylder visse krav. 

Kravene er: 

1. At man på et tidspunkt har fulgt nogle grundkurser i turneringsledelse, der ikke 
nødvendigvis har levet op til DBf’s nuværende retningslinjer og standarder for 
modulerne mht. opbygning, indhold, varighed mv. 

2. At man i et vist omfang har fungeret som turneringsleder i en klub de seneste par år. 
3. At man ønsker at blive certificeret. 
4. At man følger et et-dags merit/opfriskningskursus, hvor dagen afsluttes med en test 

magen til den officielle. Testen skal bestås. 

Hvis du opfylder ovenstående punkter 1 - 3 og overvejer et merit-kursus, så skriv en mail til 
DBf’s fagansvarlige for klubturneringslederuddannelsen: Jørn Plet, plet@c.dk. 

https://www2.bridge.dk/For%20medlemmer.aspx?ID=25031
http://www.bridge.dk/
mailto:dbf@bridge.dk
mailto:dbf@bridge.dk
mailto:plet@c.dk
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Skriv: ”klubturneringsleder” i emnefeltet. Skriv hvor du bor i landet, og skriv evt. også kort 
om hvordan du opfylder punkt 1 og 2. 

Hvis der bliver tilstrækkelig tilslutning, så vil der blive udbudt et eller flere merit-kurser. 
Kursernes geografiske placering vil, så vidt muligt, tage hensyn til hvor kursisterne er bosat. 

Du er også velkommen til at tage kontakt til Jørn Plet, hvis du er i tvivl eller blot gerne vil 
høre lidt mere. 

Jørn Plet, mobil: 2334 6981, mail: plet@c.dk  

 

 

Orientering 

Status på forbundsturneringer 

Hovedbestyrelsen har besluttet af den landsdækkende handicapturnering der var sat til 
afvikling d. 28. februar 2021 aflyses.  

Der er endnu ikke endelig truffet beslutning om afvikling af åben division, damedivisionen, 
seniorhold, pokalturneringen, mixed hold eller DM for begyndere.  

 

 

Genstartsteam for kultur- og idrætslivet 

Det er i forbindelse med den politiske aftale af den 27. oktober 2020 om udvidelse af 
hjælpepakker besluttet, at der etableres et genstartsteam for kultur- og idrætslivet. Teamet 
skal komme med innovative idéer og anbefalinger til konkrete initiativer, der kan sikre, at 
kultur- og idrætslivet får mulighed for at skabe gode og trygge rammer for deltagelse inden 
for de nuværende covid-19 restriktioner, så borgerne kan samles på en forsvarligt sikker 
måde. 

Danmarks Bridgeforbund har været til møde med genstartsteamet, og har i den forbindelse 
givet skriftlige input til genåbningstiltag, så vi kan mødes sikkert om bridgebordene. Af inputs 
kan nævnes, at vi, igen, har bedt om en differentiering af retningslinjer, da bridge og anden 
tankesport ikke kan sidestilles med fx en håndboldkamp. Endvidere har vi lagt vægt på, at 
fremtidige retningslinjer bliver klare, præcise og operationelle i deres udformning. Ydermere 
har vi gjort Kulturministeriet og genstartsteamet opmærksomme på, at mange foreninger, 
herunder bridgeklubber, fortsat har brug for økonomisk hjælp, også efter en genåbning.  

 
 

Digitale workshops for klubberne 

Klubberne har distriktsvis tidligere på måneden fået tilbud om afholdelse af digitale 
workshops sammen med DBf´s sekretariat vedr. rådgivning om hjælpepakker pakker, 
klubturneringer på BBO og RealBridge samt evt. ønsker til sekretariatet i coronatiden.  

Vi opfordrer til, at klubberne i distriktet aftaler en dato og tidspunkt og herefter retter 
henvendelse til sekretariatet, som så vil passe det ind. 

 
 
 

mailto:plet@c.dk
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Muligheder for lokale og regionale Covid19 tilskud 

Regionsrådet i region Sydjylland har besluttet at afsætte 3,5 mio. kr. i 2021 til en kulturpulje 
med temaet Kultur, kreativitet og mental trivsel. Puljen skal bidrage til at styrke 
syddanskernes trivsel og aktive liv gennem kulturoplevelser, der medvirker til at imødegå og 
forebygge mental mistrivsel gennem innovative og brobyggende kulturprojekter.  

Denne pulje kan ansøges af klubber beliggende i region Sydjylland. Vi nævner den her til 
inspiration, for der kan også være lokale muligheder for andre. Undersøg gerne om der i din 
region/kommune er nogle hjælpepuljer/tilskud I kan søge.   
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