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Nyhedsbrev for februar 2020 
 

Nyheder 
 

Nyt område på hjemmesiden - Lær bridge 

Et nyt område har set dagens lys på vores hjemmeside www.bridge.dk. 

Området er en del af indsatsen for at tiltrække nye målgrupper til bridge og er derfor 
målrettet interesserede, som ikke i forvejen har kendskab til spillet. Området ligger under 
fanebladet ”Lær bridge” øverst på siden. Her kan du se alt godt om, hvordan man kommer i 
gang med at spille bridge. Området indeholder følgende: 

• Forsiden – med en kortfattet velkomst og præsentation af bridge.  

Under velkomsten linker vi til en række undersider: 

• E-learnings-site - lær bridge på egen hånd. En stribe instruktionsvideoer, blandt andet 
24 skolebridge-videoer samt en række nyproducerede videoer. E-learnings-sitet kan 
både bruges til selvstudium og som supplement til klubundervisning*. 

• Om bridge – en kort forklaring på, hvad spillet går ud på og lidt historie. 

• Gratis materiale om bridge – blandt andet pjecen ”Bidt af bridge”. 

• Find din klub – oversigt over klubber med begynderundervisning. 

• Anvisning på, hvor man kan købe materiale så som lærebøger (Bridgebutikken).  

Vi vil naturligvis opdatere siden løbende med relevant materiale, nye tiltag mv.  

* Som en ekstra bemærkning vil vi gøre alle bridgelærere opmærksomme på, at siden 
indeholder undervisningsvideoer lavet af Dansk Skolebridge. I er naturligvis velkomne til at 
benytte jer af videoerne i jeres undervisning. Dog skal I være opmærksomme på, at såfremt I 
benytter jer af systemet Nordisk Standard, kan der i videoerne forekomme afvigelser.  

Det nye afsnit kan tilgås her: http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=24848&Purge=True 

 

Bridgens Dag 2020 

Bridgens Dag 2020 nærmer sig med, og det er tid til, at jeres klubber tager stilling til, om I vil 
deltage i år – hvilket vi stærkt håber på!  

Bridgens Dag løber af stablen søndag d. 30. august 2020 og er et landsdækkende åbent hus-
arrangement for alle klubber, som gerne vil invitere interesserede indenfor og derved 
forhåbentlig få nye medlemmer. 

Alle klubber kan være med. Det kræver, at I har lyst til at bruge noget tid på dagen og gøre 
reklame for den, samt at I opretter et undervisningshold, hvis der er kursister til det, eller 
sender interesserede videre til naboklubben.  

http://www.bridge.dk/
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=24848&Purge=True
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Man må meget gerne gå sammen to eller flere klubber omkring indsatsen og et efterfølgende 
hold, hvis det er en fordel netop for jer og jeres naboklub.  

Samtidig vil vi gerne opfordre distrikterne til at overveje, om der skal oprettes fælles 
initiativer i distrikterne. Dette kan eksempelvis være en fordel i forhold til medieomtalen af 
Bridgens Dag. Desuden tilskynder vi til, at distrikterne sørger for, at der er et bredt 
repræsentativt antal deltagende klubber i jeres distrikt med til Bridgens Dag – også 
geografisk.  

Jo flere klubber der er med, desto større er mulighederne for landsdækkende dækning af 
dagen. Fra sekretariatets side vil vi igen lave en landsdækkende annoncering af dagen samt 
en indsats på Facebook.   

Såfremt din klub ikke kan være med søndag den 30. august, er der også mulighed for, at 
klubber og distrikter går sammen om at lave ”optakts-arrangementer” i ugen op til. Kontakt 
gerne sekretariatet herom.  
 

Materialer og hjemmeside 

Vi er netop i gang med at lave nyt materiale til Bridgens Dag, og man kan i år bestille: 

• Go-cards/postkort med dato for arrangementet og med plads til en label med klubbens 
oplysninger 

• En folder/flyer om Bridgens Dag 

• Plakater  

Desuden henvises til hjemmesiden www.bridgensdag.dk, som er samlingspunktet online. Her 
er vi også i gang med at opdatere materialet med nye plakater, vejledning til 
pressemeddelelser, eksempler på pressemeddelelser, en færdig pressemeddelelse, A4-ark 
udfyldt i forskellig grad med reklame for bridgens dag, fotos til download, gode råd, en 
udførlig ”køreplan” for selve dagen, skabelon til folder om jeres klub samt 
undervisningstilbud og materiale om indslusning og fastholdelse af kursister i klubben.  

Hjemmesiden indeholder lige nu materialet brugt til Bridgen Dag i 2018, men vil løbende blive 
opdateret med nyeste materiale. Det tidligere materiale vil kunne tilgås på www.bridge/dk -> 
Klubinfo -> Bridgens Dag. 
 

Del ud af jeres erfaringer  

Hvis din klub var med sidste gang og gerne vil dele ud af erfaringer, gode historier eller råd til 
resten af klubberne, hører vi gerne fra jer, så vi kan få det på hjemmesiden, hvor det kan 
komme alle til gode.  
 

Få råd og vejledning 

Hvis I gerne vil have råd og vejledning omkring stort og småt, så kontakt udviklings- og 

klubkonsulent Louise Pedersen på lfp@bridge.dk. I kan også kontakte 

kommunikationskonsulent Palle Reimann på pr@bridge.dkl for presserelaterede opgaver og 

kommunikationstiltag. 

 

http://www.bridgensdag.dk/
http://www.bridge/dk
mailto:lfp@bridge.dk
mailto:pr@bridge.dkl
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Vil I være med?  

Vil I gerne deltage – vi vil gerne, at I deltager. Send en mail til dbf@bridge.dk og meld jer til – 

hellere i dag end i morgen       

 

Breddeudvalget bliver til Innovationsforum  

På Klubdagen i november 2019 var knap 70 DBf-klubber samlet for at drøfte bridgens 
udfordringer. Det overordnede tema på Klubdagen var rekruttering af nye bridgespillere samt 
fastholdelse af de eksisterende. Der var bred enighed om, at vi står på en brændende 
platform i forhold til at få nye spillere til vores dejlige sport.  

Vi skal vise og overbevise flere om, at bridge er en fantastisk sport, og det kræver, at vi 
bliver mere innovative. I det arbejde er klubberne helt centrale. Der er allerede rigtig mange 
gode tiltag i klubberne, hvilket er glædeligt. Den innovative kraft skal vi sørge for, at flere 
kan få del i og drage nytte af. I forlængelse af Klubdagen vil DBf derfor gerne sætte 
klubberne i spidsen for en innovationsudvikling med bistand fra sekretariatet.  

Af samme grund er det også relevant at sikre et solidt ejerskab til klubbernes udvikling og 

innovation i DBf’s udvalgsstruktur. Derfor har hovedbestyrelsen for nylig besluttet, at 

Breddeudvalget omdefineres til et ”Innovationsforum” med større fokus på at afprøve 

nye tiltag og danne netværk mellem DBf´s klubber og skabe større grundlag for viden-

deling. 

Innovationsforummet skal sikre: 

• grundlag for udvikling i DBf´s medlemsklubber med det formål at blive bedre til at 

rekruttere medlemmer, udvikle bridgen og dermed øge medlemstallet 

• at klubberne får mulighed for at afprøve nye tiltag og ideer 

• at skabe grobund for netværk og videndeling mellem DBf´s medlemsklubber 

Det er et forum for klubber af klubber, og alle kan deltage med de vilkår, man har i 

klubben. Målet er, at de gode ideer i klubberne kommer alle klubber til gavn. 

Sekretariatet er med hele vejen og yder bistand, rådgivning, er fødselshjælpere mv.  

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 direktør Charlotte Fuglsang på 2222 9926. 

 

Hverveaktiviteter i jeres lokalområde 
De seneste to år har DBf været repræsenteret på Kulturnatten i København med bridge på Det 

Kongelige Bibliotek. Der har været 6-8 bridgeborde i gang hele aftenen. Arrangementet har 

været meget velbesøgt, og vi kan konstatere, at bridge er en naturlig del af Kulturnatten. Så 

vidt vides er der også Kulturnat andre steder i landet, og vi hører derfor gerne fra klubber, 

mailto:dbf@bridge.dk
mailto:dbf@bridge.dk
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hvis I har lyst til at være repræsenteret med en aktivitet. Sekretariatet kan bistå med fx 

ansøgninger, planlægning og markedsføring af aktiviteten.     

Kontakt sekretariatet på dbf@bridge.dk eller 4847 5213, og vi tager en snak om det.  

 

Opdatering af klubbens stamdata i BridgeCentralen 

Som opfølgning på nyhedsbrevet fra december 2019 kan vi orientere om, at klubformandens 

hjemmeadresse nu er blevet slettet i de data om klubberne, der kan ses på DBf’s 

hjemmeside. Og i stedet for klubbernes officielle adresse vil man nu kunne se adressen på 

klubbernes spillesteder, da vi mente, dette var mere relevant info for såvel nuværende, men 

i særdeleshed fremtidige medlemmer. 

For at sikre at korrekt information vises på DBf’s hjemmeside, vil vi gerne opfordre alle 

formænd til at tjekke egen klub på oversigten her. Hvis der er fejl i informationen om jeres 

klub, må I meget gerne sørge for at rette dette i BridgeCentralen. 

 

Kvalifikation til DM for begyndere 2020 

Kvalifikation til DM for begyndere løber af stablen over hele landet søndag d. 19. april 2020. 
Alle begyndere i landet (spillere, der er begyndt på bridge efter d. 31. juli 2018) får herved 
mulighed for at spille turnering med ligemænd.  

Der kåres lokale vindere, og alle rækkevindere kvalificerer sig til finalen om DM for 
begyndere, som spilles lørdag d. 11. juli i Svendborg under Dansk Bridgefestival. 

Vi vil gerne tilskynde til, at alle klubber opfordrer netop jeres begyndere til at stille op til 
kvalifikationen. Spred gerne nyheden i klubben via flyers, mund-til-øre-metoden og hvad I 

ellers kan finde på       

Følg med i spillesteder og tilmelding på siden: 

http://www2.bridge.dk/DM%20for%20begyndere%202020.aspx?ID=22341 eller i Dansk Bridge i 

marts-nummeret.  

 

Danmarksmesterskabet for mixed hold 

Turneringen afholdes igen i år på Hotel Svendborg i Svendborg i bededagsferien, der ligger d. 
8.- 10. 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 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 

mailto:dbf@bridge.dk
http://www2.bridge.dk/Klubber%20i%20Danmark.aspx?ID=17838
http://www2.bridge.dk/DM%20for%20begyndere%202020.aspx?ID=22341
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• Tilmeldingsfrist mandag d. 20. april 2020. 

• Det koster 1.600 kr. pr. hold at deltage. 

I kan tilmelde jer via dette link: www.flexbillet.dk/dbf 

I må meget gerne fortælle om turneringen i jeres klub. 

 

Kurser på festivalen 

I forbindelse med bridgefestivalen til sommer afholdes der også en række kurser inden for 

brug af BridgeCentral, turneringsledelse på forbundsniveau og et intro-kursus til bridge. 

Erfaringsmæssigt ønsker mange at kombinere deltagelse i festival og kurser. 

Vi afholder to kurser i BC3 – et for begyndere/let øvede og et for de mere avancerede BC-

brugere.  

Kurset for turneringsledere har til formål at uddanne turneringsledere, så de kan dømme 

forbundsturneringer.  Det er ikke et krav, at man har gennemført modul 1-3 (klubniveau) for 

at melde sig som turneringsleder på forbundsniveau, hvis man har et vist regelkendskab i 

øvrigt. Det er en fordel, hvis man har erfaring fra turneringsbridge på forbundsniveau fra fx 

fra divisionen og har et handicap på under 25, men det er ikke et krav.   

Endelig afholdes i festivalen også gratis intro-kursus til bridge, der varetages af Svendborg 

Bridgeklub. Så kender du nogle ikke-bridgespillere, der er i Svendborg lørdag d. 11. juli, så sig 

det endelig videre.  

Læs mere om kurserne på www.bridgefestival.dk. 

 

DM for juniorhold & juniorcamp i Øster Hurup 

Så er det atter blevet tid til at afholde danmarksmesterskabet for juniorhold. Det sker i 

weekenden d. 14. – 15. marts 2020 i Bridgehuset, Odense. Turneringen er åben for alle 

medlemmer i en DBf klub, der er født den 1. januar 1995 eller senere.  

Forårets juniorcamp afholdes traditionen tro i Øster Hurup. Det er i weekenden d. 28. – 29. 

marts 2020.  

Se begge annoncer bagerst i nyhedsbrevet. De må naturligvis deles med alle relevante unge 

mennesker       

 

 

 

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

Sommerens åbne huse i Dansk Bridge 

Det er tid til at indsende annoncer for sommerens åbne huse, da de skal med i april-
nummeret af Dansk Bridge.  

Annoncerne skal sendes senest 1. marts til dansk@bridge.dk, 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. 

 

Dansk Bridge 

Husk, at hvis din klub modtager for mange eksemplarer af Dansk Bridge, er I meget velkomne 

til at give os en melding på dbf@bridge.dk. Så kan vi nedjustere antallet, så det passer bedre 

med de blade, der reelt bliver taget i klubberne.  

 

Tilmeldinger til Bridgefestivalen 2020 

Tilmeldingerne til dette års bridgefestival åbnede d. 13. januar 2020.  

Så skal du spille med i danmarksmesterskaberne for dame- og seniorpar, den nye board-a-
match holdturnering, Begynderfestivalen, VINOBLE Open eller festivalguldturneringen, så hop 
ind på www.flexbillet.dk/dbf og tilmeld dig.  

Bridge/Golf er udsolgt, men du er velkommen til at skrive en mail til dbf@bridge.dk eller 
ringe til sekretariatet på 4847 5213. Så skriver vi dig på venteliste i tilfælde af afbud (nye 
deltagere sættes ind efter først-til-mølle-princippet). 

 

 

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


Hvem kan deltage?
Turneringen er åben for alle medlemmer i en DBf klub, der er 
født den 1. januar 1995 eller senere. Vi vil gerne være behjælpe-
lige med at finde en passende makker og danne hold, hvis der 
er brug for det.

Hvor?
Arrangementet foregår i Bridgehuset i Odense fra lørdag kl. 
13.00 til søndag kl. 14.00. Bussen kører lige til døren.

Pris?
Det koster 200 DKK per deltager. Beløbet, der går til fælles  
forplejning, afregnes inden spilstart.

Tilmelding?
Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til Claus Lund på  
cal@dsa-net.dk eller på messenger.

Fristen er den 6. marts 2020.

Der er fri overnatning på spillestedet, du skal blot selv  
medbringe underlag og sovepose.

Vi glæder os til at se jer!

Kom til 
DM i juniorhold

Afholdes i weekenden den 14.-15. marts i Odense

mailto:cal%40dsa-net.dk?subject=


I n v i t a t i o n
Junior camp

28.-29. marts 2020

Hvem
Anbefalet alder er 
10-24 år

Om arrangementet
Udover turnering og bridgeundervisning af vores dygtige og erfarne juniorer, hvor flere spiller på landsholdet, skal 
vi selvfølgelig en tur (eller to) i Multihallen, så husk sportstøj!
Vi hjælper gerne med at koordinere transport for dem, som kommer fra andre dele af landet. 
Arrangementet er gratis, men husk lommepenge.

Hvornår
28.-29. marts 2020
Vi starter kl. 13.00 
lørdag og slutter ca. 
kl. 16.00 søndag

Hvor
Øster Hurup Multi-
hus og Idrætshal
Vi overnatter i  
feriecentrets hytter

Kontakt & tilmelding
Kontakt Morten Bilde på morten@skolebridge.dk / 2830 2717 eller Birte Kjeldsen birte@skolebridge.dk /  
2843 9167 for mere info eller tilmelding til forårets fedeste junior event.

mailto:morten%40skolebridge.dk?subject=
mailto:birte%40skolebridge.dk?subject=

