Nyhedsbrev for november 2021
Nyheder
Efter ønske fra bl.a. flere klubformænd vil nyhedsbrevet fremadrettet gå på to ben, så det
både skal målrettes klubbestyrelserne, men også de enkelte klubmedlemmer samt til
markedsføring.
Det betyder, at nyhedsbrevet ofte vil være ledsaget af relevante flyers/annoncer til
ophængning og/eller særskilt udsendelse fra klubben. Vi håber, det er en hjælp til klubberne,
når I skal orientere jeres klubmedlemmer og kontakte f.eks. den lokale presse. Vi modtager
meget gerne ris og ros og andre gode idéer til materialet. Skriv til dbf@bridge.dk.

Corona-update
Desværre har corona igen fået den øverste plads i nyhedsbrevet. Smitten i samfundet stiger
og i sidste uge udsendte vi en anbefaling om, at klubber beder medlemmerne om at vise
coronapas. Efter det seneste pressemøde den 24. november i år, vil regeringen forventeligt
indføre flere restriktioner for at holde smitten nede. Det bringer ikke umiddelbart noget nyt
for bridgeklubberne – dog vil grænsen for coronapas blive nedsat til 100 personer indendørs
mod 200 i dag. Om denne regler gør sig gældende for frivillige foreninger, vides ikke endnu.
DBf anbefaler dog fortsat klubberne at bede om coronapas hos deres medlemmer for at skabe
trygge rammer og minimere risikoen for smittespredning.
Fremvisning af coronapas er med til at sikre trygge rammer i bridgeklubben og dermed
minimere smitterisikoen. Dette også henset til, at vores klubmedlemmer kan være mere
udsatte pga. alder m.v.
Opstår der en smittesituation vil vi anbefale at du kontakter smitteopsporingen. Er du
smittet, nær kontakt eller i tvivl om du er nær kontakt, så ring på tlf.: 3232 0511 eller læs
mere her: https://stps.dk/da/kontakt/hotlines-vedr-covid-19/
Vedhæftet nyhedsbrevet har vi lavet en flyer som I kan printe ud og hænge op i klubben.
Læs mere om de gældende regler og generel information her på Kulturministeriets
hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19

Online begynderundervisning i bridge
Vi vil gerne gøre lidt mere reklame for tilbuddet om online begynderundervisningen i bridge.
Onlinetilbuddet er især en hjælp og et tilbud til de klubber, der har vanskeligt ved selv at
etablere undervisning. Vi tror på, at online begynderundervisningen kan være en vej til at få
flere medlemmer til bridgeklubberne, da det er meningen at kursisterne undervejs skal

”parres” med en klub. Vi håber derfor, at I ude i klubberne vil være med til at sprede
budskabet om tilbuddene. Samtidig er det digitale undervisningstilbud en mulighed for at få
fat i nye bridgespillere, som har svært ved at møde op fysisk pga. familie, job m.v.
Reklamer derfor gerne med tilbuddet lokalt, hvis I ikke selv har mulighed for undervisning og
derigennem forhåbentlig få nogle nye bridgespillere ind i jeres klub. Vi forventer, at
klubberne kobler en mentor på som kan ”tage sig af” de nye, og at mentoren et par gange i
løbet af undervisningsforløbet vil spille med.
Vi har også reklameret for tilbuddet på DBf´s hjemmeside. Spillere kan derfor enten komme
direkte fra klubberne, men der kan også være spillere der henvender sig direkte til DBf via
hjemmesiden samt Facebook. Derfor har vi bedt distrikterne om efterfølgende at henvise de
pågældende spillere til en relevant klub i distriktet.
Vi har tre forløb planlagt:
•

Mandag eftermiddag fra kl. 13.00 – 15.00 startende mandag d. 10. januar og sluttende
mandag d. 4. april 2022. Der undervises i alt 12 gange af underviser Casper Rubin.
Mere info om dette forløb kan du læse om her:
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25667&Purge=True

•

Tirsdag eftermiddag fra kl. 14.00 – 16.00 startende tirsdag d. 11. januar 2022. Der
undervises i alt 12 tirsdage af Anne Grete Rasmussen.
Mere info om dette forløb kan du læse om her:
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25690&Purge=True

•

Tirsdag aften fra kl. 19.00 – 21.00 startende tirsdag d. 11. januar 2022. Der undervises
i alt 12 tirsdage af Anne Grete Rasmussen.
Mere info om dette forløb kan du læse om her:
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25688&Purge=True

Det koster 450 kr. pr. deltager og vi har plads til 16 på hvert hold. Tilmelding sker via førsttil-mølle-princippet og man tilmelder sig på www.flexbillet.dk/dbf.
Medsendt nyhedsbrevet er en pressemeddelelse som kan bruges til jeres lokale presse. Brug
den til inspiration eller som den er. Ydermere er der vedhæftet en flyer, som I meget gerne
må uddele til medlemmer, ved arrangementer, til ophæng rundt i byen mv.
Spørgsmål fra både jer og eventuelle spillere kan rettes til udviklings- og klubkonsulent Louise
Pedersen på lfp@bridge.dk

Kurser i RealBridge
Overvejer I at spille nogle turneringer på RealBridge eller vil I gerne have et
genopfriskningskursus? Så tilbyder vi nu flere kurser i RealBridge. Alle er velkomne og kurset
vil have fokus på oprettelse og afvikling af en turnering, men også introducerer jer for nogle
af de nye funktioner, RealBridge-platformen tilbyder.
Vi tilbyder på nuværende tidspunkt følgende kurser:
•

Lørdag d. 4. december kl. 12.00
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•
•
•

Søndag d. 5. december kl. 12.00
Mandag d. 6. december kl. 19.00
Onsdag d. 8. december kl. 19.00

Jan Nielsen vil stå for kurserne, som vi forventer vil tage omkring en time. Sæt dog gerne god
tid af, da det kan tage lidt længere tid afhængigt af hvor mange spørgsmål mv. der er.
Kurset vil foregå på Teams, og hvis du, eller en du kender, er interesseret i at komme med,
så finder I links til de forskellige tidspunkter på denne side:
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25716&Purge=True.
Det kræver altså ingen tilmelding, blot tryk jer ind på linket lidt før tidspunktet for
afholdelse.
Vedhæftet nyhedsbrevet har vi lavet en flyer som I kan printe ud og hænge op i klubben.
Kan du ikke på ét af de ovenstående tidspunkter, men vil du gerne på kursus, så skriv til
dbf@bridge.dk, så finder vi et tidspunkt der passer.
Har du spørgsmål omkring kurserne, så skriv eller ring endelig til sekretariatet på 4847 5213
eller dbf@bridge.dk

Pjece om klubsammenlægning
Klubpartner og repræsentant for distrikt Bornholm Niels Fensbo, har derfor udarbejdet en
pjecen om klubsammenlægninger for DBf.
Vi håber at pjecen kan bruges som inspiration og/eller værktøj til klubber der overvejer eller
er i gang med en klubsammenlægning. Pjecen er ikke et juridisk dokument, men ment som en
inspiration til klubberne.
Pjecen er vedhæftet nyhedsbrevet.

Unikke brugere til BridgeCentral
Når man oprettes som klub i BridgeCentral får man udleveret et default brugernavn til
BridgeCentral uden password. Vi har noteret os, at rigtig mange klubber fortsat benytter sig
af dette. Dette vil vi på det kraftigste fraråde.
Vi opfordrer stærkt til, at alle klubber opretter et unikt brugernavn med personligt password
til alle klubbens BC-brugere og meget gerne også sletter default-brugernavnet.
Hvis din klub fortsat ønsker at bruge default-brugernavnet til alle BC-brugere i klubben, så
bør I som absolut minimum tilknytte et password, som kun er kendt af jeres klub.
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Ny analysefunktion i BridgeCentral – double dummy
Måske har I allerede læst artiklen ”Kunne jeg vinde 3ut?” i november-udgaven af Dansk
Bridge. Her introduceres en ny funktion i BridgeCentral kaldet double dummy. Double dummy
er en analysefunktion, der viser hvor mange stik der kan vindes på hver hånd med optimalt
spil og modspil.
Ønsker I at slå funktionen til, skal dette gøres aktivt i BridgeCentral:
1. Klik på "Resultater til hjemmesiden".
2. Sæt flueben i "Medtag double-dummy analyse (mulige antal stik og optimal kontrakt)"

Hvis man sætter fluebenet, huskes det til næste gang.
Bemærk, at fluebenet først kommer til syne når der er indlæst kortfordelinger. Double
dummy analyserer på basis af kortfordelingerne, så derfor skal de være indlæst først.
Desuden tager det lidt ekstra tid at sende resultaterne til hjemmesiden, hvis double dummy
er slået til.
Som det også er beskrevet i artiklen fra Dansk Bridge skal resultaterne fra double dummy’en
tages med et gran salt. Double dummy’en ”kigger kort” og kender derfor alle fire hænder, så
den vil altid fælde blanke konger, altid foretage en knibning den rigtige vej mv.
Læs mere om double dummy på side 28 i Dansk Bridge november-nummeret.

Orientering
Spark dit handicap ned – spil med i den landsdækkende handicapturnering
I 2020 genindførte vi den landsdækkende handicapturnering, som vi igen spiller i 2022, hvor
du har mulighed for at vinde fine præmier.
Turneringen spilles søndag d. 27. februar 2022 rundt i landet. De samme kort spilles
forskellige steder i landet, og der er både lokale præmier og præmier fra DBf på højkant til
de par, der forbedrer deres handicap mest - lokalt og nationalt.
Foruden præmierne til de største handicapforbedringer er det også sølv- og guldpoint på spil
til de par, som klarer sig bedst i den samlede stilling. Ligesom ved Klubsølv sammenlignes
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resultaterne over hele landet. Der er sølvpoint til de par, som scorer bedst lokalt, mens
topscorerne på landsplan høster guldpoint.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen denne dato – spillesteder og tilmelding kommer i det nye
år😊
Bagerst i nyhedsbrevet er der vedhæftet en annonce for turneringen som meget gerne må
deles.

Sæt allerede nu et

X i kalenderen til Klubdag i 2022

DBf inviterer til Klubdag lørdag den 12. november 2022 på hotel Fredericia i Fredericia. Dagen
begynder kl. ca. 10.30 og slutter med middag og bridgeturnering. Udgifterne til selve
klubdagen afholdes af DBf, mens klubberne selv skal afholde udgift til overnatning og kørsel.
Vi vender tilbage med mere info i det nye år
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