Nyhedsbrev for august 2020

Nyheder
Sæsonstart i en coronatid
En ny bridgesæson er nærmer sig, og vi starter sæsonen op på sædvanlig vis d. 1. september
2020, naturligvis med behørigt hensyn, coronatiltag og restriktioner.
Vi ved dog, at nogle klubber er udfordret på at kunne starte bridgesæsonen op som normalt
d. 1. september. Til de klubber som af eksterne grunde, f.eks. at kommunen ikke har givet
adgang til lokalerne endnu mv. gives der 20% rabat på forbundskontingentet, hvis klubben
starter bridgesæsonen op efter d. 15. oktober 2020, men før d. 31. december 2020.
Rabatten er gældende for kontingentet til forbundet. Rabatten gælder ikke kontingent til
kreds/distrikt.
Klubber, der starter efter d. 15. oktober 2020, behøver ikke at udmelde medlemmerne i
Bridgecentralen.
Hvis der er spørgsmål, er I velkomne til at kontakte økonomi- og regnskabschef Morten
Henningsen på 5050 8396 eller morten@bridge.dk.
Fortolkning af forsamlingsforbuddet
Retningslinjerne fra Kulturministeriet er opdateret den 8. august 2020 og ligger også på DBf´s
hjemmeside. Det hedder bl.a.:
Disse retningslinjer gælder for indendørs idræts- og foreningsliv, hvor der maksimalt kan være
100 personer til stede samtidig. Det vil dog være den til en hver tid gældende
forsamlingsbekendtgørelse, som gælder. Arrangementer mv. i indendørs foreningsregi mv.
(håndboldstævne, dansekonkurrence el.lign.), jf. ovenfor, er omfattet af undtagelsen til
forsamlingsforbuddet. Derfor må der deltage 500 personer i sådanne arrangementer, hvis
deltagerne/publikum i det væsentlige sidder ned.

Passive medlemmer
Vi har fået flere henvendelser fra klubber, som er udfordret af, at de har nogle medlemmer,
som grundet corona er usikre på at melde sig ind i den kommende sæson, og ønsker passivt
medlemskab.
I forbundsregi har vi tre typer medlemskaber; primærmedlemmer, klubmedlemmer og K-medlemmer. Der er således ikke noget i forbundsregi, der hedder passivt medlem.
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Som passivt medlem i en klub er man medlem af forbundet på lige vilkår med alle andre, og
klubben betaler derfor almindeligt forbundskontingent.
Klubbernes regler for passive medlemmer er individuelle og det er op til klubben at afgøre,
men i de fleste klubber, der tilbyder passivt medlemskab, betyder det, at medlemmet ikke
spiller en fast dag, men er velkommen til generalforsamlinger, sølvturneringer og andre
aktiviteter klubben afholder. Passive klubmedlemmer må også stille op i distrikts- og
forbundsturneringer.

Bridgens Dag
Afholder din klub noget på Bridgens Dag søndag d. 30. august, så husk endelig at tilmelde jer
ved at sende en mail til dbf@bridge.dk, så vi kan få jer på listen.
På www.bridgensdag.dk kan I finde masser af inspiration til afholdelse af dagen, plakater,
flyers mv. DBf´s sekretariat står naturligvis til rådighed, hvis I gerne vil have lavet noget
individuelt materiale, hjælp til pressemeddelelser mv., og vi kan også hjælpe med at printe,
såfremt dette ønskes.
Er I i tvivl om noget, så kontakt endelig sekretariatet på dbf@bridge.dk eller på
telefon 4847 5213.

Er din klub på Facebook?
En ny og noget anderledes bridgesæson nærmer sig, og med det skal vi styrke hinanden.
Danmarks Bridgeforbunds facebookside, vil gerne være med til at gøre det nemmere for nye,
potentielle bridgespillere at finde frem til jer, ved at ”synes godt om” jeres klubs
facebookside.
Så har din klub/distrikt mv. en facebookside (bemærk at det kun er sider og ikke
facebookgrupper eller lignende), og vil du gerne have et ”synes godt om” fra Danmarks
Bridgeforbund, så send os endelig en mail på dbf@bridge.dk eller ring til sekretariatet på
4847 5213.

Begynderundervisning i sæson 2020/21
På vores hjemmeside har vi en oversigt over klubber, der tilbyder begynderundervisning i
sæsonen 2020/21. Vi modtager meget gerne opdateringer og tilføjelser til listen, som vi vil
opdatere med ny information løbende hen imod sæsonstart i september.
Send en mail med jeres informationer om begynderundervisning i sæsonen 2020/21 til
dbf@bridge.dk
Som et eksempel kan du her se, hvilke informationer vi har brug for: Begynderundervisning
Jylland 2019/20.
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Orientering
Ny release af BC3
På søndag d. 23. august 2020 kommer der en ny release af BC3.
Vi forventer, at den kommer natten til mandag.
Den nye release indeholder bl.a. følgende:
•
•
•
•
•

Forbedret skifteplans håndtering: Funding/Ravn, Barometer-Mitchell, Delvis serie skifteplaner. Howell/serie enkeltmands.
Mitchell-Monrad (runde 1+2 som Mitchell, hereafter Monrad)
Vis spillernes turneringshistorik under medlemmer -> klubturneringer
Knap til at annullere holdkampe v. udeblivelse
Tiebreak i hold, BAM og knockout

Undersøgelse blandt medlemmer om genoptagelsen af bridgen
I juli måned igangsatte vi en undersøgelse, hvor vi gerne ville tage temperaturen hos vores
medlemmer for at få belyst, om de påtænker at genoptage bridgespillet til sæsonstart.
Undersøgelsen blev lagt op på hjemmesiden, via et opslag på vores facebookside og desuden
sendte vi den ud til alle de medlemmer, vi havde mailadresser på.
Sidste frist for at deltage i undersøgelsen var d. 16. august og 8.636 medlemmer besvarede
undersøgelsen, hvilket er glædeligt.
Resultatet af undersøgelsen viser at ca. 80% af de adspurgte er klar til en ny bridgesæson i
klubben, ca.15% har ikke besluttet sig endnu og ca. 5% svarede nej.
Vi spurgte også deltagerne, om de følte sig tilstrækkelig informeret om myndighedernes
vejledning til, hvordan vi undgår smittespredning. Til dette svarede ca. 85% ja, mens resten
er nogenlunde lige delt mellem nej og ved ikke.

Opkrævning af kontingent
Husk at vi fra den 1. september 2020 lukker for muligheden for at ændre primærklub for
dem, der er medlem af flere klubber. Det gør vi så klubberne kan opkræve korrekt kontingent
fra medlemmerne, og vi herefter kan fremsende en korrekt faktura til klubberne baseret på
det antal medlemmer, der er registreret og dermed opdateret i BridgeCentral den 15. oktober
2020. Fra den 16. oktober 2020 åbner vi igen op for skift af primærklub.
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Tilmelding til damedivisionen, seniorhold og pokalturnering
Tilmeldingerne til dette års damedivision, seniorhold og pokalturnering er åbne. Alle
medlemmer af DBf har chancen for at komme ud og spille om danmarksmesterskaber. Der er
fri tilmelding til både seniorhold og 2. division for damer. Deltagelse i seniorhold kræver blot,
at alle spillere er født i 1959 eller tidligere, mens man naturligvis skal have det rigtige køn for
at spille damedivision. Pokalturneringen er også åben for alle
Tilmelding til seniorhold og damedivision foregår via Flexbillet. Tilmeldingsfristen er søndag
den 20. september for seniorhold og søndag den 27. september for damedivisionen.
Tilmeldingen til den åbne divisionsturnering er fortsat i gang og lukker søndag den 23. august.
Tilmelding til pokalturneringen sker via pokalturneringens egen hjemmeside,
http://pokal.bridge.dk/, mens betalingen foregår via Flexbillet. Pokalturneringen er en
lejlighed til at komme ud og møde spillere fra andre klubber. Turneringen er seedet, så
divisionshold først træder ind senere. Tilmeldingen lukker søndag den 6. september 2020, og
første runde spilles søndag den 27. september 2020.
Vi regner med, at alle den kommende sæsons forbundsturneringer gennemføres som planlagt.
DBf vil naturligvis overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger og i øvrigt gøre alt for, at
årets turneringer bliver en god og sikker oplevelse for alle. Derfor har vi også tilladt os at
sætte gebyret op for damedivision og seniorhold for at tage højde for eventuelle
omkostninger, for eksempel til coronaskærme og ekstra kortlæg. Hvis der er penge til overs,
bliver beløbet tilbagebetalt. Der vil muligvis også komme en ekstraordinær opkrævning i
forbindelse med den åbne divisionsturnering i samme anledning.
Turneringskomiteen (TUK) har endnu ikke fastlagt, præcis hvilke betingelser sæsonens
forbundsturneringer skal spilles under. Information fra TUK følger senere.

Husk ophavsret på billeder
Vi vil gerne minde alle om kun at anvende billeder, I har fået lov til at benytte, selv har taget
eller billeder som på anden vis er til fri afbenyttelse.
Billeder taget fra Google, Bing og andre søgemaskiner kan være underlagt ophavsrettigheder,
hvilket betyder, at man skal bede om lov til at anvende billedet. Krænker man
ophavsrettighederne, kan man risikere at skulle betale en bøde.
Der findes forskellige sider, hvor man frit kan downloade og bruge billederne uden at skulle
spørge om lov eller kreditere fotografen. Billederne må du også gerne redigere i. Vi har
samlet et par sider, hvor du kan finde sådanne billeder her nedenfor:
Unsplash.com

Rigtig gode billeder, og du behøver ikke brugerlogin for at downloade
billederne. Det er ikke påkrævet at kreditere kunstneren,
men værdsat. Du kan læse deres betingelser her.

Pixabay.com

Indeholder billeder, illustrationer, vektorgrafik mv. Du behøver ikke at
brugerlogin for at hente billederne. Det er ikke påkrævet at kreditere
kunstneren, men værdsat. Du kan læse deres betingelser her.
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Pexels.com

Her findes mange billeder til fri afbenyttelse. Hvis du trykker på et
ønsket billede, kan du se under ”Info” om det er gratis samt hvordan du
må anvende det. Det er ikke påkrævet at kreditere kunstneren, men
værdsat. Du kan læse deres betingelser her.

Aktivitetskalenderen 2020/2021
Husk, at I altid kan finde DBf’s aktivitetskalender på vores hjemmeside. Her kan I finde datoerne på de forskellige forbundsarrangementer, der løber hen over året. Aktivitetskalenderen
findes under Turneringer -> Aktivitetskalender 2020-2021 på www.bridge.dk eller tryk her for
direkte link.
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