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Nyhedsbrev for juni 2021 

 

Nyheder  
 

Udfasning af coronarestriktioner  

Onsdag d. 10. juni 2021 mødtes aftalepartierne og blev enige om at udfase flere 

coronarestriktioner – bortset fra coronapas – begyndende fra den 11. juni 2021 og frem mod 1. 

september 2021.  

Her vil vi give et overblik over de vigtigste aftaler der direkte berører bridgeklubber: 

• Det lille forsamlingsforbud hæves til 100 mennesker indendørs d. 11. juni 2021.  

• Det lille forsamlingsforbud hæves til 250 mennesker indendørs d. 1. juli 2021. 

• Det lille forsamlingsforbud udfases helt fra d. 1. august 2021. 

• Fra mandag d. 14. juni 2021 er der ikke krav om mundbind/visir ved forenings- og 

idrætsaktiviteter.  

• Der er et arealkrav på 2 m2 pr. person i lokaler, hvor man i det væsentligste sidder 

ned. Dette er gældende indtil d. 1. september 2021, hvor arealkravet udfases.  

Mht. coronapas, så udfases dette for bridgeklubber d. 1. august 2021, hvor der ikke længere 

er et krav at have coronapas. Grunden til dette er, at bridge indgår som en idrætsaktivitet 

under Kulturministeriet. Indtil d. 1. 2021 august skal man derfor have og tjekke coronapas, 

når man skal spille bridge. Fra d. 1. juli 2021 vil en negativ PCR-test være gyldig som 

coronapas i 96 timer i stedet for de nuværende 72 timer. Dette gælder dog ikke for kviktest 

(antigen-test).  

Aftaleteksten kan læses her: https://www.justitsministeriet.dk/wp-

content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-

den-11.-juni-2021.pdf  

Sommer- og erhvervspakke 

Den 4. juni 2021 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 

Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Alternativet en aftale om en sommer- og 

erhvervspakke. Som en del af den pakke, er der flere puljer der kan være interessante for 

bridgeklubber, herunder:  

• 3.1. Pulje til kultur- og idrætsaktiviteter i regi af foreninger og aftenskoler 

Der oprettes på den baggrund en pulje på 59 mio. kr. målrettet foreninger og 

aftenskoler til at skabe kultur- og idrætsaktiviteter for bl.a. børn og unge i løbet af 

sommeren og frem til efterårsferien, herunder sommerlejre, spejderaktiviteter eller 

undervisning. Puljen kan søges af lokale idrætsforeninger og øvrige lokale foreninger 

på kulturområdet 

• 3.5. Aktivitetspulje til lokale idræts- og spejderforeninger  

Frivillige foreninger står til at miste indtjening i løbet af sommeren som følge af fx 

aflyste arrangementer mv. i forbindelse med COVID-19. Der afsættes derfor 10 mio. 

kr. til støtte til lokale idræts- og spejderforeninger til at afholde planlagte aktiviteter 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2021/06/Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021.pdf
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fra i sommer og året ud, som ellers ikke vil kunne finde sted pga. manglende 

indtægtsgrundlag som følge af COVID-19-restriktioner i sommerperioden. Puljen 

udmøntes af DIF, DGI, DUF og Dansk Firmaidrætsforbund. 

Vi kender endnu ikke den konkrete udmøntning af puljerne, men så snart vi ved mere, melder 

vi naturligvis ud herom.  

Hele aftaleteksten omkring sommer- og erhvervspakkerne kan læses her: 

https://em.dk/media/14206/aftaletekst-sommer-og-erhvervspakke.pdf  

Spørgsmål om corona-regler, hjælpepuljer mv. kan som altid stilles til sekretariatet på 4847 

5213 eller på mail dbf@bridge.dk.  

 

DBf’s Innovationsforum 

Efter klubdagen i november 2019 var det et vigtigt fokusområde at sikre klubberne et solidt 

ejerskab til udvikling og innovation i DBf’s udvalgsstruktur. Derfor blev det besluttet at 

omdefinere Breddeudvalget til et Innovationsforum med større fokus på at afprøve nye tiltag 

og danne netværk mellem DBf’s klubber og skabe større grundlag for videndeling.   

Corona-situationen forsinkede processen med etableringen af Innovationsforum, men i januar 

2021 holdt forummet deres første møde.  

I Innovationsforum sidder pt. følgende: 

• Ellen Fænøe, formand, Bridge Søllerød 

• Inge Lind Sørensen, Svendborg Bridgeklub 

• Mette Jakobsen, Grænseegnens Bridgeklub 

• Fin Hüttel, Herning Bridgeklub 

• Visti Christensen, Roskilde Bridge 1945 

• Erik Borgen, Tisvilde Bridgeklub 

• Ole Raulund, One-Eyed Jacks 

• Poul Færch, HB-medlem 

 

Præsentation af arbejdet indtil videre 

Idéerne i Innovationsforum spænder vidt, og nedenfor præsenteres nogle af de 

indsatsområder, der har været arbejdet med indtil videre.  

Online begynderundervisning i klubberne 

Innovationsforum ønsker at hjælpe klubber, der ikke selv har ressourcerne/muligheden for at 

lave begynderundervisning i klubben ved at hjælpe flere med at gøre det sammen online. En 

separat mail herom er derfor blevet udsendt til bridgelærere samt klubformænd i DBf.  

Inspirationspjece – om fastholdelse og rekruttering 

Der vil snarest blive udsendt en inspirationspjece til alle klubformænd. Forhåbentlig vil I tage 

den op på et bestyrelsesmøde.  

 

 

https://em.dk/media/14206/aftaletekst-sommer-og-erhvervspakke.pdf
mailto:dbf@bridge.dk
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Dansktoppen 

Der arbejdes på at lave Dansktoppen, som er en dansk udgave af Common Games, hvor man 

virtuelt vil spille de samme spil på samme tid. Der kåres lokale vindere, distriktsvindere samt 

nationale vindere. Til Dansktoppen vil der blive oprettet et forum, hvor eksperter vil 

kommentere spillene og deltagere kan drøfte dem med hinanden.  

Virtuel DBf-klub  

Dannelsen af en virtuel klub har haft stiftende generalforsamling. Der afventes nu en 

ansøgning om optagelse i DBf. 

Klubdag 2022 

Innovationsforum arbejder også på at invitere til klubdag i 2022, som opfølgning på den 

fantastiske klubdag vi havde tilbage i 2019.  

Innovationsforum på hjemmesiden 

For at samle Innovationsforummets arbejde, vil vi snarest få lavet et nyt afsnit på forsiden af 

www.bridge.dk. Her kan man følge med i arbejdet og se hvad der er udarbejdet i 

Innovationsforum. 

Her vil vi yderligere samle alt materiale fra klubdagen 2019, hvor I også finder 

inspirationsforummet, som vi stærkt opfodrer til at klubber benytter, til gavn og glæde for 

alle klubber i landet.  

Vil I være med? 

Har I en god idé eller en drøm, I gerne vil afprøve i jeres klub? Gør I tingene på en måde, I 

gerne vil dele med andre? Så meld jer endelig til Innovationsforummet ved at sende en mail 

til dbf@bridge.dk eller ring til udviklings- og klubkonsulent Louise Pedersen på 9363 8117. 

 

 

Online Bridgefestival 2021 

Igen i år må vi desværre undvære Dansk Bridgefestival i Svendborg, da corona-situationen 

gjorde det vanskeligt at planlægge en festival efter de gældende restriktioner. Vi vender 

heldigvis stærkt tilbage til Svendborg igen næste år fra d. 8. – 17. juli 2022. 

Det er dog muligt at spille med når vi holder Online Bridgefestival 2021, som spilles i dagene 

d. 9. - 18. juli. 

Programmet bliver – næsten – som vi kender det fra tidligere med den store forskel, at alt 

spilles på RealBridge. 

Hvad er der på programmet? 

Hver dag - undtagen festivalens første og sidste dag - er der tre daglige bronzeturneringer, 

som er gratis for alle. Der er ingen tilmelding. Hvis man vil spille med, klikker man blot på 

linket i programmet lidt før turneringen starter. Husk meget gerne medlemsnummer.  

Der spilles også en holdturnering. Holdturneringen afvikles mandag-tirsdag, som det kendes 

fra VINOBLE, og spilles i styrkeopdelte rækker. Ligeledes gennemføres den traditionsrige 

guldturnering om torsdagen. 

http://www.bridge.dk/
mailto:dbf@bridge.dk
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Også de velkendte parmesterskaber bliver afviklet på online-festivalen. Det gælder åben, 

mixed, dame og senior samt DM for begyndere.  

Alle parmesterskaberne er i år med fri tilmelding. Der bliver deltagergebyr på nær ved DM for 

begyndere for spillere med højest to års bridgeerfaring. Denne turnering er gratis. 

Sideløbende med DM for begyndere afholder vi en begynder-turnering for bridgespillere med 

højest fire års bridge-erfaring. Også denne turnering er gratis. 

Læs alt om den virtuelle festival på festivalhjemmesiden www.bridgefestival.dk  

Alle tilmeldinger (på nær til bronzeturneringerne, som man ikke kan tilmelde sig til på 

forhånd) sker via flexbillet her: www.flexbillet.dk/dbf  

Fortæl meget gerne jeres medlemmer om festivalens forskelligartede muligheder for en god 

bridge-oplevelse      

 

 

Begynderundervisning i klubberne sæsonen 2021/22 

Med den forsigtige genåbning af Danmark, ser vi alle frem mod sæsonstart 2021/22.  

Derfor opdateres listen på hjemmesiden, over klubber der har begynderundervisning. Vi 

modtager meget gerne opdateringer og tilføjelser til listen, som vil blive opdateret med ny 

information løbende hen imod sæsonstart i september.  

Send en mail med jeres informationer om begynderundervisning i sæsonen 2021/22 til 

dbf@bridge.dk.  

 

 

 

Orientering 

Sommerlukket i sekretariat og butik  

Sekretariatet og Bridgebutikken holder sommerlukket i ugerne 29, 30 og 31.  

Vi er tilbage igen mandag d. 9. august 2021.  

IT-supporten holder åbent som sædvanligt hele sommeren – inkl. ugerne 29, 30 og 31. 

http://www.bridgefestival.dk/
http://www.flexbillet.dk/dbf
mailto:dbf@bridge.dk

