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Nyhedsbrev for november 2019 

Nyheder 
 
Ny kommunikationskonsulent i DBf 

Pr. 1. januar 2020 er Palle Reimann ansat som kommunikationskonsulent i DBf’s 

sekretariat. Palle kommer fra en stilling som skolelærer på Fanø Skole, men er uddannet 

journalist fra 1992. Vi ser frem til samarbejdet.  

 

Bridgens Dag 2020 

Der afholdes igen et nationalt Bridgens Dag i 2020. Bridgens Dag løber af stablen søndag 

d. 30. august 2020, som et landsdækkende åbent hus-arrangement. Så sæt allerede nu et 

kryds i kalenderen.  

Vi håber naturligvis at så mange klubber deltager som overhovedet muligt.  

Alle klubber kan være med til Bridgens Dag. Det eneste det kræver er at;  

• i har engagement og lyst til at gøre en lokale indsats 

• i har lyst til at få nye medlemmer 

• i opretter et undervisningshold, eller henviser til en naboklub, hvis der er kursister 

til det.  

Man kan sagtens gå sammen flere klubber om at lave en lokale indsats og/eller oprette et 

undervisningstilbud.  

Den lokale indsats som presse mv. står I for, men der er naturligvis hjælp at hente hos 

sekretariatet eller på bridgensdag.dk -> For klubber, som igen vil være samlingspunktet -

både i vores omtale af dagen, men også som stedet hvor I kan hente inspiration fra andre 

klubber og benytte jer af det hjælpemateriale der er tilgængeligt. 

Vi er i fuld gang med at opdatere materialer samt udarbejde nyt materiale.   

Hvis din klub var med sidste gang, og gerne vil dele ud af nogle erfaringer, gode historier 

eller råd til resten af klubberne, hører vi gerne fra jer, så vi kan få det på hjemmesiden. 

Mere info kommer senere her i nyhedsbrevet, på hjemmesiden og på Facebook. 

Hvis I allerede nu ved, at I gerne vil være med, så send endelig en mail til dbf@bridge.dk 

Vi håber at høre fra jer.  

mailto:dbf@bridge.dk
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Husk vores Bridgehotline 

Husk endelig at benytte vores bridgehotline som er åben hver onsdag fra kl. 15.00 – 17.00 

på 9189 5213. 

Hotlinen er for alle bridgespillere og klubber, der har spørgsmål til spil eller meldinger. 

Det kan også være råd til valg af litteratur, udvikling af system med makker eller noget 

helt tredje. Hotlinen beskæftiger sig ikke med lovspørgsmål eller tvister mv.  

Vi vil gerne slå et slag for vores bridgehotline. Vi har derfor udarbejdet en lille reklame 

for bridgehotlinen, som vi håber I vil dele med jeres medlemmer og hænge op i jeres klub 

hvis muligt.  

 

Orientering 

Klubsølv 
På mandag d. 4. november starter Klubsølv og slutter på fredag d. 8. november.  

Turneringen arrangeres af DBf, men spilles ude i de enkelte klubber. Alle klubber spiller 

med samme kortfordelinger, og således kan resultaterne sammenlignes på landsplan, hvor 

der bliver uddelt guldpoint til de bedst placerede på landsplan og sølvpoint lokalt. 

Fakta om Klubsølv: 

• Der spilles 10 heat i løbet af ugen. For hver heat foretages sammenligning 

nationalt.  

• Det koster 10 kr. pr. spiller at deltage – klubben faktureres efterfølgende. Klubben 

betaler selv for MP – de bliver faktureret i maj sammen med de øvrige MP. 

• Der skal spilles Mitchell i rækker a mindst 3 borde, idet der spilles de samme kort 

overalt, og man finder vindere i såvel NS- som ØV-rækkerne. Klubben kan vælge 

at afvikle turneringen i styrkeopdelte rækker, men indenfor hver række skal 

startplaceringerne, herunder opdelingen mellem N/S og Ø/V, fastsættes ved 

lodtrækning.  

• Der skal spilles minimum 24 spil. Hvis der spilles mere end 24 spil, tæller alle 

spillene med i klubresultatet, men kun spil 1-24 tæller med på landsplan. 

• Klubben kan spille på et hvilket som helst af disse tidspunkter, og på så mange 

tidspunkter, klubben har lyst til. Klubben behøver ikke at spille klubsølv på et af 

klubbens sædvanlige spilletidspunkter. 
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Det er ikke nødvendigt at forhåndstilmelde sig, og I kan stadig nå at være med. I skal blot 

oprette turneringen i Bridgecentralen ved at følge vejledningen. Vejledningen kan ses på 

bridge.dk -> Turneringer -> Parturneringer -> Klubsølv 2019.  

Kortfordelinger til brug for kortlægning fås nemmest ved at maile til otto@bridge.dk med 

oplysning om klub, spilledag og -tidspunkt (eftermiddag eller aften) samt filtype (.bri, 

.dup eller .pdf, hvis kortene skal lægges i hånden), så kommer den relevante kortfil 

retur.  

 

Kontingentopkrævning 

Der er tirsdag d. 15. oktober udsendt kontingentopkrævning til samtlige medlemsklubber 

via mail. Såfremt I ikke har modtaget opkrævningen, bedes I rette henvendelse til 

økonomi- og regnskabschef Morten Henningsen på morten@bridge.dk eller på tlf: 4847 

5213. 

 

Oprettelse af medlemmer i Bridgecentralen 

Her ved sæsonstart har I sikkert skulle oprette en masse nye medlemmer i 

Bridgecentralen. Nogle er helt nye kursister, som sætter sig ved bridgebordet for første 

gang og de skal selvfølgelig have et helt nyt medlemsnummer, men mange har spillet 

bridge tidligere og har dermed allerede et medlemsnummer.   

Det er vigtigt at disse får lov til at køre videre på deres eksisterende medlemsnumre, dels 

for undgå at vi får for mange dubletter i systemet, men også for at give medlemmet 

mulighed for at køre videre på sine allerede opnåede mesterpoint og handicapresultater. 

Så vær gerne opmærksom på om medlemmet har spillet bridge i en klub under DBf før – 

for så ligger medlemsprofilen sikkert allerede i Bridgecentralen – klar til at bygge mere 

bridgehistorie på. 

 

Velkomstpakker til nye K-medlemmer 

Hidtil har vi udsendt velkomstpakker i forbindelse med at vi trækker data til brug for 

kontingentafregning (den 15. marts og den 15. oktober).  

Det viser sig imidlertid, at flere klubber nu tilbyder de nye kursister et par gratis 

prøvegange, inden kursisterne skal tage stilling til om de vil binde sig til en hel sæson 

som K-medlem. Dette betyder, at mange klubber ikke allerede inden den 15. oktober, 

har mulighed for at vide, hvem der bliver hængende ved bridgebordene sæsonen ud. 

mailto:otto@bridge.dk
mailto:morten@bridge.dk
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Derfor har vi i år valgt at køre dataudtrækket en ekstra gang den 15. november. 

Klubberne får på denne måde mulighed for også at byde de sidst indmeldte K-medlemmer 

rigtigt velkommen med en velkomstpakke fra DBf. 

Endelig frist for indmelding af K-medlemmer, som skal modtage velkomstpakke inden vi 

trækker igen til marts, bliver så den 14. november 2019. 

Vi vil fortsat lave udtrækket til velkomstpakker to gange årligt, men vi rykker den sidste 

dato for udtrækket, så vi fremover lavet udtrækket: 

- Forår: 15. marts  

- Efterår: 15. november 

 
Fortsat fri tilmelding til danmarksmesterskaberne i damepar og 
seniorpar 

Efter festivalen i 2018 og 2019 har der været gennemført en evaluering af den frie 

tilmelding til damepar og seniorpar. Efter 2019 skulle repræsentantskabet tage endelig 

stilling til om den 2-årige prøveperiode på fri tilmelding var forbi.  

Efter en høring blandt repræsentanterne er der derfor fortsat fri tilmelding til DM i 

dame- og seniorpar til festivalen 2020 og fremover.  

 

Fornyelse af foreningers CVR-nummer 

Hvis jeres klub har et CVR-nummer skal det fornys hvert 3. år. Klubben får automatisk en 

mail, når det er tid til at forny CVR-nummeret, og det er derfor vigtigt, at I har 

registreret klubbens mailadresse korrekt.  

Skal I forny jeres CVR-nummer, ændre jeres oplysninger mv. foregår det hele på virk.dk 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger 

 

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Frivillige_foreninger

