
  
 

 

 

Nyhedsbrev - februar 2023 

 

Nyheder 

Møder med klubber uden undervisning 

DBf lægger vægt på at opruste på bridgeundervisningen, da vi tror på, at undervisning er en 
vigtig – hvis ikke den vigtigste - kilde til at få nye medlemmer til bridgebordene rundt i 
landets klubber. 

Udover de almindelige fysiske undervisningstilbud i en række klubber, har DBf i et par år også 
tilbudt online undervisning for at imødekomme fleksibilitet hos kursisterne. Samtidig følger vi 
op ved også at udbyde flere kurser for bridgelærere, så fødekæden holdes i gang. 

Der er stadig en række klubber, som ikke tilbyder undervisning, og jer vil vi og distrikterne 
gerne i kontakt med.  

Vi vil derfor i den kommende tid invitere klubber uden undervisning til et møde med os og 
distriktet. Møderne er online og kommer til at vare ca. 1,5 time.  

Formålet med møderne er, at: 

• blive klogere på hvorfor klubberne ikke har et undervisningstilbud  

• høre, om der er noget forbundet kan gøre, herunder fortælle klubberne om vores 
online undervisning, og hvilken gavn klubberne kan have af dette. 

• Endelig ønsker vi også at drøfte, hvordan flere af klubberne i distriktet kan blive 
repræsenteret med deres medlemmer på Bridgefestivalen. 

 
Vi håber at I alle har lyst til at komme med og flere fra klubben er meget velkommen til 
mødet. 
 
 

 

PRO/AM - Sæt dig overfor en bridgestjerne og spil med 

Nu har du chancen for at blive makker med en landsholdsspiller.  

Lørdag d. 25. februar 2023 afholdes en pro/am-turnering, hvor elitespillere og breddespillere 
danner par. Elitespillerne bliver fordelt efter en forudgående auktion. Pengene fra auktionen 
går tilbage til deltagerne som præmier. 

Pro/am-turneringen afvikles i Blaksets Bridgecenter i København lørdag den 25. februar 
fra kl. 13 til 16. Pro/am-arrangementet er en del af den ordinære landsholdssamling, der 
fungerer som træningsweekend for landsholdstrupperne. Samtidig er det en målsætning for 
DBf at bringe bredde- og topspillere tættere på hinanden.  

Auktionen er åben. Minimumsbuddet på alle spillere er 300 kr. Inkluderet i de 300 kr. er en 
frokost, som arrangeres kl. 12 inden turneringen. Her vil pro'er og am'er blandt andet få 
lejlighed til at diskutere system. 

Se hvilke pro’er du kan byde på og følg med i auktionen på vores hjemmeside her:  
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=26144  

 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=26144
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Spil med i danmarksmesterskabet for mixed hold 2023 

Vi nærmer os sæsonens sidste danmarksmesterskab for hold, når vi sparker DM for mixed hold 
i gang. Vi kører stadig same procedure as always, indtil regeringen beslutter noget andet, og 
afvikler mixed hold på Hotel Svendborg i bededagsferien, der i år ligger fra d. 5. – 7. maj.  

Turneringen afvikles med en indledende monradturnering, hvorefter fire hold går til 
slutspillet og de resterende hold spiller B-finale. Der er præmier i både slutspil og B-finale.   

Info om DM for mixed hold: 

• 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. 23. april 2023 kl. 24.00 

• Det koster 2.400 kr. pr. hold at deltage. 
 

I kan allerede nu tilmelde jer via www.flexbillet.dk/dbf.  

Læs mere om turneringen her på siden: 
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=21689&Purge=True  

Vedhæftet nyhedsbrevet finder I en flyer om mixed hold, som I kan sende ud til medlemmer, 
hænge op i klubben mv. 

Vi håber at se ”gamle” og nye hold til DM for mixed hold 2023. 

 

 

Orientering 

Husk annonce for sommerens åbne huse i Dansk Bridge  

Vi drømmer om lysere og varmere tider og vil derfor gerne minde alle klubber om, at 

indsende annoncer for sommerens åbne huse, hvis I vil have det med i aprilnummeret af 

Dansk Bridge (som er det sidste trykte nummer på denne side af sommerferien).  

Annoncerne skal indsendes senest 1. marts til dansk@bridge.dk, meget gerne mærket 

sommerens åbne huse.  

Specifikationer for annoncerne: ca. 250 tegn inkl. mellemrum. 

Totalpris: 320 kr. inkl. moms  

Deadline 1. marts (men meget gerne før). 

Annoncerne vil blive sendt retur til jer til korrektur efter annoncefristen. 

 

 

 

 

http://www.flexbillet.dk/dbf
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=21689&Purge=True
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Ses vi til Dansk Bridgefestival 2023? 

Det sørme, det sandt, det er Dansk Bridgefestival i Svendborg i uge 28.  

Vi er allerede godt i gang med planlægningen af festivalen og har for nylig offentliggjort 
festivalprogrammet, som indeholder en række programmæssige ændringer.  Det betyder først 
og fremmest, at festivalens længde er ændret, så den nu finder sted fra lørdag-lørdag, dog 
med undtagelse af Bridge/Golf, hvor den første bridgeturnering som altid finder sted fredag 
aften.  

Tøv ikke med at orientere jer i programmet. Skal du spille med i danmarksmesterskaberne for 

dame- og seniorpar, Bridge/Golf, den nye board-a-match holdturnering, Begynderfestivalen, 

VINOBLE Open eller festivalguldturneringen, så hop ind på www.flexbillet.dk/dbf og tilmeld 

dig.  

Læs meget mere om festivalen på www.bridgefestival.dk. 

Medsendt nyhedsbrevet er en flyer I kan printe ud og hænge op i klubben, send det ud til 

medlemmerne, eller hvad I nu kan finde på       

Er der i klubben et ønske om at organisere en mere fælles deltagelse på festivalen, så kontakt 

sekretariatet herom. 

Vi håber at se en masse nye som velkendte ansigter.  

 

 

 

Husk vores bridgehotline 

Hver onsdag mellem kl. 15.00 – 17.00 sidder en medarbejder i sekretariatet klar på 
bridgehotlinen.  

Her svares der på spørgsmål om stort og småt bridgemæssigt – det kan være råd til valg af 
litteratur, udvikling af system med makker eller noget helt tredje. Hotlinen beskæftiger sig 
ikke med lovspørgsmål, tvister mv.  

Ring på 9189 5213. 

Medsendt nyhedsbrevet er flyer om hotlinen, som kan deles med medlemmer, hænges op i 
klubben mv.  

 

 

 

http://www.flexbillet.dk/dbf
http://www.bridgefestival.dk/

