Nyhedsbrev for oktober 2021
Nyheder
Online begynderundervisning i bridge
Vi vil gerne gøre lidt mere reklame for tilbuddet om online begynderundervisning 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 begynderundervisning 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 startede første forløb torsdag d. 7. oktober med 11 deltagere. Planen var endvidere at
starte yderligere to forløb ultimo oktober. Tilslutningen til disse forløb har ikke været
tilstrækkelig og af samme grund er de udsat til efter nytår.
Derfor starter vi tre nye online begynderhold op:
•

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 event.it/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.

Breddepokalen – du kan stadig nå at være med
Du kan stadig nå at spille med i Breddepokalen, vores nye pokalturnering for spillere med
handicap 25 og højere. Tilmeldingsfristen er forlænget til fredag d. 29. oktober kl. 10.00.
Første spilledag i Breddepokalen bliver søndag den 21. november.
Breddepokalen er en chance for at komme ud og møde spillere fra andre klubber, få en
hyggelig oplevelse og vinde guldpoint. Kampene i pokalturneringen afvikles normalt privat, og
det sociale er i højsædet. Samtidig har du mulighed for at skabe en pokaloverraskelse eller
to. I fodbold vandt Skagen engang over Brøndby i pokalturneringen - så alt kan ske.
Handicapgrænsen på 25 beregnes som et gennemsnit af de fire spillere på holdet med lavest
handicap på tilmeldingstidspunktet. I Breddepokalen spilles 32 spil i hver kamp mod 40 i den
almindelige pokalturnering. Alle hold er garanteret mindst to kampe. I de første runder tages
der geografiske hensyn, så spillerne ikke skal køre for langt. Du kan læse alle reglerne for
turneringen her.
Prisen for at deltage er 500 kroner pr. hold. Du kan tilmelde dit hold her. Benyt den lille knap
"Tilmeld hold" øverst til højre. Betalingen foregår via Flexbillet her.
Bagerst i dette nyhedsbrev kan du finde en lille plakat for turneringen i A4. Desuden er en A3plakat vedhæftet nyhedsbrevet. Print, send og del det meget gerne

Kursus for bridgelærere modul 1
Er der en kommende bridgelærer gemt inde i dig eller en fra klubben? Så er det nu du skal
tilmelde dig bridgelærerkursus modul 1.
Efter kurset vil man selvstændigt kunne arrangere og gennemføre begynderkurser på både et
bridgefagligt, pædagogisk og praktisk niveau.
Kurset består af tre opgavesæt samt en afsluttende kursusweekend, der foregår d. 7. og 8.
maj 2022 i Bridgehuset, Roskilde.
Der undervises i Nordisk Standard bog 1 og bog 2. Forud for kursusweekenden skal der løses
tre opgavesæt, således at vi sammen sikrer et tilstrækkeligt fagligt kendskab til stoffet.
Prisen er 900 kr. og dækker hele kurset inkl. kursusweekenden med forplejning. Overnatning
skal man dog selv sørge for.
Læs mere om kurset her på hjemmesiden: https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25657
Du kan tilmelde dig her: https://event.it/dbf/event/zwy2sp
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Orientering
Kontingentopkrævning
Der er udsendt kontingentopkrævning til medlemsklubber via mail. Såfremt I har nogle
spørgsmål til kontingentet, bedes I rette henvendelse til økonomi- og regnskabschef Morten
Henningsen på morten@bridge.dk.

Klubsølv
Fra mandag d. 8. november til og med fredag d. 12. november afholdes Klubsølv.
Klubsølv har på grund af corona ikke været spillet siden 2019, hvor hele 4.207 par spillede
med - en rekord i Klubsølv.
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.

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 2021.
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.
Vi håber, at mange har lyst til at spille med – så vi måske kan sætte ny rekord igen.
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Spil med i Breddepokalen

Breddepokalen er en ny turnering under Danmarks Bridgeforbund.
Spil med og få chancen for at vinde guldpoint og møde spillere fra
andre klubber.

♥ Handicap: 25+ (gennemsnit for holdet)
♥ 32 spil i hver kamp
♥ Guldpoint på spil fra første runde

Tilmeldingsfristen er fredag den 29. oktober kl. 10.00. Tilmeld dit
hold på pokal.bridge.dk. Du kan også læse mere på DBf’s
hjemmeside, www.bridge.dk.

