
  
 

 

Nyhedsbrev – marts 2022 

 

Nyheder 

 

 

Søndag 28. august 2022 afholdes der igen Bridgens Dag. Det er et åbent hus-arrangement, 

hvor bridgeklubber i hele landet åbner klubben op og inviterer alle interesserede ind for at få 

en forsmag på bridgen og forhåbentlig blive medlem.  

Coronakrisen har sat sine tydelige spor i mange af vores klubber, og vi håber derfor, at mange 

af vores klubber vil deltage. 

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

• I har lyst til at få nye medlemmer ind i klubben 

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

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

det.  

Man kan sagtens gå sammen flere klubber om en lokal 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. Her kan I hente inspiration fra andre klubber og benytte jer af det 

hjælpemateriale, der er tilgængeligt.  

Vi er i gang med at opdatere og udvikle nyt materiale til bridgensdag.dk. Af nye ting vi vil 

introducere i 2022, er hjælpetekster til Facebook annoncer, begivenheder, til lokale ”det-

sker-sider”, mail til klubbens medlemmer mv. Hvis der er noget materiale, I gerne ser at vi 

kigger på, så skriv til os på dbf@bridge.dk.  

Hvis din klub har nogle erfaringer, I gerne vil dele ud af, nogle gode historier eller råd til 

resten af klubberne, hører vi også meget gerne fra jer, så vi kan få det på hjemmesiden og 

det kan komme alle klubber til gode.  

Det er ikke for tidligt at begynde at forberede dagen, så tilmeld her endelig på 

dbf@bridge.dk.  

Vi ser frem til at høre fra jer. 

 

 

 

 

 

http://bridgensdag.dk/
http://bridgensdag.dk/
mailto:dbf@bridge.dk
mailto:dbf@bridge.dk
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Ukraine 

Støtteturnering 

Tak til alle, der støttede op om turneringen til fordel for Ukraine.  

Vi indsamlede knap 45.000 kr. som er gået ubeskåret til Folkekirkens Nødhjælp. Heraf 

indsamlede Roskilde Bridge over 20.000 kr. ved deres fysiske turnering, der fandt sted 

sideløbende med onlineturneringen.  

En stor tak skal også lyde til klubber, der har deltaget i andre støttetiltag.  

 

Kan bridgeklubberne støtte op om de ukrainske flygtninge i DK? 

Der er efterhånden ankommet mere end 2.000 ukrainske flygtninge til DK. Nogle kommuner 

kan have brug for at tilbyde flygtningene at deltage i aktiviteter, der kan give lidt 

adspredelse. Har I tid og overskud i jeres bridgeklub, kan I overveje at tage kontakt til jeres 

kommune og invitere flygtninge, der har lyst til at prøve kræfter med bridge. De fleste 

ukrainere kan tale og forstå engelsk. Vi har endvidere taget kontakt til det ukrainske 

bridgeforbund for at få hjælp til at oversætte de mest gængse bridgeudtryk. Kontakt gerne 

sekretariatet, hvis I vil drøfte det nærmere. 

 

 

Online klubtilbud på DBf’s hjemmeside 

Medlemmerne er blevet helt pjattet med at spille online.  

Så I må meget gerne give os besked på mail til dbf@bridge.dk, hvis I tilbyder online 

turneringer, som I gerne vil have på forbundets hjemmeside. Den ser pt. sådan ud Online 

klubtilbud, men der er plads til mere. 

 

 

Orientering 

Kode til BridgeCentral 

BridgeCentral kan under opstart bede om en 6-cifret kode. Det vil typisk ske, når man har 

installeret BridgeCentral på en ny PC. Det er vigtigt at få indtastet denne kode korrekt. 

Koden bruges til at give BridgeCentral adgang til DBf's centrale database og meget 

funktionalitet afhænger af denne adgang. 

Kender I ikke jeres kode, kan I henvende jer til IT-supporten. 

mailto:dbf@bridge.dk
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25641&Purge=True
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25641&Purge=True


 
livet er kort - spil bridge  Side 3/5 

 
 

Husk Danmarksmesterskabet for mixed hold 2022 

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

13. - 15. maj. Der spilles 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. 1. maj 2022 kl. 24.00 og tilmelding sker her: 

https://event.it/dbf/57le21.  

Det koster 1.800 kr. pr. hold at deltage. 

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. 

 

 

Husk kvalifikation til DM for begyndere 2022 søndag d. 3. april  

Kvalifikation til danmarksmesterskabet for begyndere løber af stablen over hele landet 

søndag d. 3. april 2022. 

Alle begyndere i landet (spillere, der er begyndt på bridge efter d. 31. juli 2020) 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. 16. juli i Svendborg under Dansk Bridgefestival.  

Grundet de seneste års corona-situation arrangeres der samtidig med kvalifikationen til DM 

for begyndere en sideturnering. Her er alle DBf-medlemmer, der er startet på bridge efter d. 

31. juli 2018 samt har et handicap på 35 eller højere, velkomne. Der er præmier fra 

Danmarks Bridgeforbund til vinderne, men bemærk at vinderne ikke får en plads i finalen til 

danmarksmesterskabet for begyndere.   

Vi vil gerne tilskynde, at alle klubber opfordrer netop jeres begyndere til at stille op til 

kvalifikationen.  

Spred gerne nyheden i klubben via flyeren, som findes bagerst i nyhedsbrevet, mund-til-øre-

metoden, og hvad I ellers kan finde på       

Følg med i spillesteder og tilmelding på siden: 

https://www2.bridge.dk/DM%20for%20begyndere%202022.aspx?ID=22341 eller i Dansk Bridge i 

marts-nummeret. 

 

https://event.it/dbf/57le21
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=21689&Purge=True
https://www2.bridge.dk/DM%20for%20begyndere%202022.aspx?ID=22341
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Den landsdækkende handicapturnering  

I samråd med Turneringskomitéen, TUK, har DBf besluttet at afskaffe den landsdækkende 

handicapturnering med virkning fra næste sæson.  

Årsagen er, at omkostninger og ressourcer ikke længere stod mål med antal deltagere i 

turneringen.  

 

 

Gratis online Bridge-ur 

Har I ikke et bridge-ur i klubben, kan man ganske gratis benytte ure på nettet.  

http://bridgetimer.com/timer.html 

Dette ur kan konfigureres i en uendelighed. Og, meget smart, viser det hvor mange spil man 

bør have spillet undervejs i runden efterhånden som tiden går... samt estimeret 

sluttidspunkt. 

 

 

Dansk Bridgefestival 2022 

Husk endelig at tilmelde jer sommerens største bridge-event, Dansk Bridgefestival.  

Efter to års pause kan vi nu endelig se frem til Bridgefestival igen, og vi glæder os til at se 

rigtig mange bridgespillere i uge 28.  

Så 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.  

Kom med på kurser under Dansk Bridgefestival  

Du kan meget andet end at spille bridge på festivalen. Vi tilbyder også kurser på festivalen i: 

• BC3 kursus for begyndere og letøvede 

 

• Kursus i turneringsledelse - light 

Et-dags kursus, der gennemgår de paragraffer, der normalt ligger i modul 1 og 2. Efter 

kurset vil man være klædt på til at kunne håndtere op til 75% af de sager, hvor man 

bliver tilkaldt ved bordet i en typisk klubturnering. 

 

• Brush-up kursus for turneringsledere 

Kurset henvender sig både til de turneringsledere, der tidligere har deltaget i modul 

1-2-3, og som ønsker en brush-up, og til de turneringsledere, der har fungeret i mange 

år, og som ønsker lidt ny inspiration. 

Læs meget mere om festivalens turneringer og kurser 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       

http://bridgetimer.com/timer.html
http://www.flexbillet.dk/dbf
http://www.bridgefestival.dk/
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Levering af Dansk Bridge 

Vi har de sidste par gange haft problemer med leveringen af Dansk Bridge til jer i klubberne, 

hvilket naturligvis ikke er en tilfredsstillende service.  

Fejlen ligger hos vores leverandør. Vi har derfor haft et møde med leverandøren, som har 

beklaget situationen mange gange og har lovet, at de vil gøre alt for at sikre en rettidig 

levering fremover.  

Samtidig har vi aftalt med vores leverandør, at vi i god tid informeres, såfremt leveringen 

forsinkes, så vi også kan varsle jer i tide. 

Er der problemer med manglende levering, så er man altid velkommen til at kontakte 

sekretariatet på 4847 5213. 

 

 

Følg de rød-hvide farver til VM  

Så er der ikke længe til, at VM i Italien går i gang. Mandag den 28. marts bliver de første kort 

spillet i Salsomaggiore. Det hele slutter lørdag den 9. april, forhåbentlig med dansk deltagelse 

helt til slutkampene. 

Danmark er ved VM repræsenteret med hold i alle fire rækker - senior, mixed, åben og dame, 

hvor damelandsholdet kom med i sidste øjeblik på et afbud. 

På denne side kan I møde de spillere og kaptajner, som repræsenterer Danmark ved VM: 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25821  

I kan også følge med i de daglige opdateringer fra VM på denne side: 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25823  

 

 

Påsketilbud fra butikken 

I butikken kommer påsken tidligt       Se gode påske-tilbud i den vedhæftede annonce. 

 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25821
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25823

