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Nyheder 
 
 
Nyt om BridgeCentral 3 

Den moderniserede BridgeCentral har nu været i drift siden sæsonstarten, og klubbernes 

flittige brug af programmet har afdækket en hel del velkendte mønstre, men også 

overraskende måder at opsætte og afvikle turneringer på. Dertil kommer en række 

turneringer, der af mange forskellige årsager er stødt ind i store vanskeligheder, så de 

har måttet repareres væsentligt eller på anden måde ændres voldsomt. De erfaringer 

viser, at brugerne har taget de mange flere muligheder i BC til sig og afprøver dem. Især 

de klub- og distriktsturneringer, der har oplevet store vanskeligheder, har udfordret BCs 

logik og det har nok også påvirket nogle brugeres oplevelse af brugervenligheden i BC3. 

Derfor har det været nødvendigt at indføre ændringer, der gør BC mere robust for den 

slags vanskeligheder. 

Der er forleden udsendt en ny udgave af BC3 (version 3.3.0). Den indeholder en lang 

række rettelser og forbedringer af turneringsopgørelser bl.a.: 

• Justeringer af spilresultater, så BC kan efterleve bridgelovene og DBfs regler 

meget bedre og mere detaljeret, end den gamle BC kunne. Det er i høj grad disse 

ændringer og udbygninger, som forbundsturneringerne (divisioner, seniorhold) 

venter på. 

• Fleksibel opgørelse af holdkampe med forbedret indtastning af imp og KP, som 

mange klubber med (egne) driftsfejl i holdturneringer venter på. 

• Opløsning af ligestilling, som især klubbers højtprofilerede turneringer (sølv, guld) 

med gode præmier venter på. På grund af det store antal turneringsvarianter er 

metoden i denne version ikke fuldstændig færdig. 

• Tilpasninger i udskrifter og hjemmesider, som forbedrer resultatpræsentationen 

generelt, men også i de turneringer, som er blevet delvist defekte på grund af 

driftsfejl. Her er udfordringen at kunne vise, hvordan justeringer er foretaget på 

en forståelig måde – på meget lidt plads. 

• Rettelser og forbedringer af beregning af mesterpoint i sølv- og guldturneringer. 

Her er udfordringen de overraskende måder at opsætte turneringer på, og dem må 

BC også være robust for. 
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Denne version 3.3.0 løser ikke alle kendte problemer og mangler, men en stor del af de 

vigtigste og mest kritiske problemer for mange klubber. DBf opfordrer fortsat brugerne til 

at meddele deres erfaringer om fejl og uhensigtsmæssigheder i BC. 

 
DM for Mixed-hold  

Turneringen afholdes igen i år på Hotel Svendborg i Svendborg i bededagsferien, der 
ligger d. 17.-19. maj. Der spilles en indledende monradturnering, hvorefter 4 hold går til 
slutspillet og de resterende hold spiller B-finale. Der er præmier i både slutspil og B-
finale.   

Info om DM for Mixedhold: 

• En af årets hyggeligste turneringer 

• Spil fra fredag eftermiddag til søndag aften med lørdag aften fri 

• Fri holddannelse med 4-6 spillere, bestående af Mixed par 

• Tilmeldingsfrist søndag d. 12. maj 

• Det koster 1.500 kr. pr. hold at deltage. 
 

I kan allerede nu tilmelde jer via dette link: https://flexbillet.dk/dbf/event/1gqsgb  

 

I må meget gerne fortælle om turneringen i jeres klub, så vi kan få endnu flere hold med. 
 
 
DBf søger en turneringsadministrator  

DBf har netop offentliggjort et stillingsopslag som turneringsadministrator til 
sekretariatet i Herlev. Stillingens indhold vil i et vist omfang erstatte den tidligere stilling 
som it-og turneringschef. Stillingen er normeret til ca. 30 timer og ønskes besat hurtigst 
muligt. Du kan læse stillingsopslaget her. 

Er du vores nye turneringsadministrator eller kender du en som er, så søg senest d. 17. 
marts. Samtaler afholdes i april. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Charlotte 
Fuglsang på tlf. 2222 9926 eller klub- og udviklingskonsulent Louise Pedersen på tlf. 9363 
8117. 

 

 
 

 

https://flexbillet.dk/dbf/event/1gqsgb
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?Id=22914
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Orientering 
 
 

Annoncer til Dansk Bridge 

Da Dansk Bridge nu bliver sendt ud til klubberne, lander bladet ofte hos medlemmerne 

lidt senere end tidligere. Klubber opfordres til at være opmærksomme på dette, når de 

planlægger, hvornår de skal annoncere en turnering i bladet. Annoncefristen er den 1. i 

måneden før bladet udkommer, dvs. udkommer bladet 1. marts er annoncedeadline 1. 

februar. 

 

Datering af medlemsinfo 

Husk meget gerne at datere jeres medlemmer korrekt i BC3. Fx får juniorerne andre 

priser, rabatter mv. som bedst trækkes, hvis de er registreret med fødselsdag. 

 

Generelle forbedringer og ændringer på hjemmesiden 

Ny landsholdsside  

Landholdet har fået nyt udseende og en ny plads på hjemmesiden. Den er nu kommet op i 

øverste faneblad under navnet Landshold.  

 

Uddannelse 

Kursusfanen er blevet omdøbt til Uddannelse og har fået en masse nyt lækkert indhold. 

Under Uddannelse finder du nu alle vores materialer til e-learning. Her er blandt andet 

lige kommet nyt materiale op omkring BridgeCentralen. Under Uddannelse finder du 

ligeledes information om kommende kurser. 

 

Klubguide 

Klubguiden som vi skrev om i december udgaven af Nyhedsbrevet er nu offentliggjort.  

Klubguiden vil ikke alene erstatte afsnittet om Hvidbogen for klubber på hjemmesiden, 
men vil også indeholde mange flere ting. Her vil vi samle løst og fast, stort og småt, som 
kan være relevant for DBf´s klubber og det gode klubliv.  

Klubguiden vil, indtil videre, indeholde 7 overordnede temaer:  
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• Klubudvikling (vores klubpartnere samt udviklings- og klubkonsulenten)  

• Klubledelse og organisering (bestyrelsen som team mv.)  

• Medlemmet i centrum (rekruttering og fastholdelse af medlemmer)  

• Tilskud og støtte (kommunal støtte, støtte via fonde og legater)  

• Idébank (historier fra bridge-Danmark til inspiration for andre, herunder også de 
gode historier, der har været i Dansk Bridge)  

• Frivillighed (rekruttering og fastholdelse af frivillige i klubben)  

• Jura og rådgivning (persondataforordningen, forsikringer, klubbens vedtægter 
mv.)  

 

Klubguiden vil være tilgængelig via afsnittet Klubinfo samt under Medlemsinfo, og det vil 
kræve login at læse indholdet uanset hvor du tilgår det.  

Hjælp os med at blive bedre  

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer i DBf til at hjælpe med at gøre Klubguiden endnu 
bedre. 

Klubguiden er ikke ment som et statisk afsnit på hjemmesiden, men skal være et 
dynamisk værktøj, som hele tiden kan blive bedre. Og her kommer I ind i billedet. Vi 
hører meget gerne fra jer, hvis I sidder inde med gode ideer, som kan komme andre 
klubber tilgode. Synes I, at der mangler noget på siden, så kontakt os endelig.  

Skriv til dbf@bridge.dk eller ring på 4847 5213. 

 

 
Tilmeldinger til Bridgefestivalen  

Tilmeldingerne til Bridgefestivalen er i fuld gang, og det går rigtig godt. I skrivende stund 
er der plads til endnu ét par til Bridge/Golf, før vi må melde om udsolgt. Skulle 
Bridge/Golf være udsolgt når du læser dette, så er det muligt at komme på venteliste i 
tilfælde af afbud. Skriv gerne en mail til dbf@bridge.dk for at komme på listen.  

Begynderfestivalen har i skrivende stund 77 tilmeldte deltagere, og der er plads til endnu 
83 deltagere. Så er du begynder eller en mindre rutineret bridgespiller, så meld dig 

endelig til😊 

Der er også stadig plads på kurserne i BC3 og turneringsplanlægning.  

Mht. de åbne turneringer, er der endnu ikke de store tilmeldinger, men da disse 

turneringer ikke har deltagerbegrænsning, er vi optimistiske omkring det endelige 

deltagerantal, da tilmeldingen er åben indtil d. 5. juli 2019. 

Husk også DBf´s jubilæumsfest torsdag den 11. juli på Hotel Svendborg. 

Alle tilmeldinger til festivalen foretages her: https://flexbillet.dk/dbf  
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