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Nyhedsbrev for juni 2018 
 

 

 
Nyheder 
 
Begynderundervisning på hjemmesiden 

Alle bridgespillere oplever jævnligt at blive kontaktet af en, der gerne vil lære at spille 

brigde? Derfor har vi netop lanceret et nyt afsnit på hjemmesiden med klubber som 

tilbyder begynderundervisning. Afsnittet henvender sig til personer, som er interesseret i 

bridge, og som ikke nødvendigvis i forvejen er en del af bridgeverdenen. Afsnittet giver 

interesserede et hurtigt overblik over, hvor de kan begynde til undervisning.  

Tilbyder din klub begynderundervisning? 

Har din klub begynderundervisning og gerne vil være med i ”undervisningsbanken” på 

hjemmesiden, så send en mail til dbf@bridge.dk. Vi skal bruge følgende oplysninger: 

• Adresse for undervisningen 

• Tidspunktet (dag og kl. og første gang) 

• Pris 

• Kontaktinformation 

Se hvordan det ser ud på hjemmesiden her: 

http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=22136#26530  

 

Deltagelse på Kulturnatten og Spring for Livet  

DBf er pt. i dialog med Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant) om at være 

repræsenteret med bridge på Kulturnatten den 12. oktober 2018 (Kulturnatten afholdes i 

København og på Frederiksberg).  

Det Kongelige Bibliotek havde til Kulturnatten i 2017 8.701 besøgende, og de forventer 

endnu flere i år. Det er derfor en enestående mulighed for at promovere bridgesporten i 

nogle fantastiske rammer.  

 

Spring for Livet 

DBf er også blevet inviteret til Spring for Livet, som er en idrætsdag for ældre på 60+. I 

går er temaet Kroppen og Hjernen, og arrangørerne har derfor kontaktet sekretariatet for 

at høre om vi vil være med – og det vil vi😊 

mailto:dbf@bridge.dk
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=22136#26530
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Det foregår torsdag d. 13. september 2018 kl. 9.30-14.30 i Nørrebrohallen i København.  

Skulle der være nogle klubber som er interesseret i at være med, enten på Kulturnatten 

eller til Spring for Livet (eller begge) så hører vi gerne fra jer.  

 

Sæsonstart og Bridgecentral 3 

Status på konvertering fra BC2 til BC3. 

Konvertering af klubber fra BC2 til BC3 går rigtig godt, og vi er nu oppe på 70 klubber, og 

det svarer til ca. 20 %. En hel af disse klubber bruger nu BC3 til sommerbridge, åbne huse 

og lignende, og de har taget godt imod BC3. Der er ikke længere nogen grund til at holde 

sig tilbage fra at konvertere til BC3, og jo flere klubber, der løbende gør det henover 

sommeren, des bedre kan vi sikre konvertering for resten af klubberne i god tid før 

sæsonstart 1. september. 

 

Vi ved, at der er enkelte klubber som stadig opererer med BC på en lokal database – de 

skal blot lægge en frisk sikkerhedskopi af deres klub i BC2 hos DBf forud for henvendelse 

til IT-supporten for at blive overført. 

 

OBS: Det vil ikke være muligt at konvertere i uge 28 pga. bridgefestival. 

 

Under bridgefestivalen er der en introduktion til BC3. Det foregår onsdag den 11. juli om 

eftermiddagen og undervisningen varetages af Rico Hemberg. 

 

Udvidet It-support 

Pga. overgangen til BC3, tilbydes udvidet IT-support på telefonerne i første uge af 

sæsonstart – Det vil sige fra mandag den 3.9.-fredag den 7.9. i tidsrummet 9.00-19.00. 

 

Vækstprojekt – Egne bridgehuse 

Hovedbestyrelsen har besluttet at gennemføre et såkaldt ”Vækstprojekt”, som et højt 

prioriteret indsatsområde. Projektet har til overordnet formål at skaffe flere egne 

bridgehuse/spillesteder, fordi det vurderes at være den mest direkte vej til flere 

medlemmer i DBf´s klubber.  

I den forbindelse skal der fra sekretariatet udarbejdes en projektbeskrivelse. Samtidig 

ønsker sekretariatet at inddrage et eller to distrikter og et antal klubber til en 

pilotafprøvning. Vi beder derfor om, at man overvejer om man vil være pilot-distrikt i 
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samarbejde med sine klubber. Ret henvendelse til Louise på lfp@bridge.dk eller telefon 

9363 81 17, hvis I er interesserede. 

 
 
Orientering  
 
Bridgefestivalen i Svendborg 

Planlægningen til dette års Bridgefestival i Svendborg er i fuld gang – og det er 

tilmeldingerne også. 

Antal tilmeldinger pr. 22. juni 2018:  

Begynderfestivalen - 140 tilmeldinger (Der er 20 pladser endnu).  

Vinoble – 184 hold 

DM Seniorpar – 64 par  

DM i Damepar – 62 par 

Festivalguld – 50 par 

Bridgefondens turnering – 5 par 

 

Har du ikke fået dig tilmeldt endnu? Fortvivl ej, du kan nå det endnu. Du skal blot gå ind 

på https://flexbillet.dk/dbf og tilmelde dig:)  

 

Vi ses i Svendborg😊 

 

 

Bridgens Dag 

Igen vil vi gerne opfordre flere klubber til at melde sig til Bridgens Dag d. 26. august 

2018. Omkring 55 klubber har indtil videre tilmeldt sig, og vi vil meget gerne have flere 

med.  
 
Bridgens Dag er tænkt som en landsdækkende introdag i alle de bridgeklubber, der gerne 
vil være med. Her inviterer vi alle interesserede til at komme på besøg i den lokale 
bridgeklub, møde jeres engagerede medlemmer og få en forsmag på vores sports mange 
kvaliteter.  

 
Materialer  

Deltagende klubber kan modtage tre slags trykte materialer til uddeling.  

mailto:lfp@bridge.dk
https://flexbillet.dk/dbf
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• Go-cards (postkort) med dato for arrangementet samt web-adressen 

www.bridgensdag.dk. Klubber kan eventuelt selv sætte labels med 

kluboplysninger på. 

• En folder om Bridgens Dag.  

• Plakat, hvor der er muligt at skrive kluboplysninger på, som man kan hænge op på 

skoler, biblioteker, i supermarkeder mv. Denne kan også findes på 

www.bridgensdag.dk, hvor man kan skrive info på  og sende det til sekretariatet 

til print. 

 

www.bridgensdag.dk er samlingspunktet online. Her ligger billeder til download, 

vejledning til pressemeddelelser, færdige pressemeddelelser, A4 ark i forskellige grad 

med reklame, en køreplan for dagen og meget mere.  

Hjemmesiden opdateres hele tiden med nye klubber der tilmelder sig og sekretariatet er i 

fuld gang med at lave nye, færdige pressemeddelelser til dagen.  

 

Skynd jer at tilmelde jeres klub 

Du kan stadig nå at tilmelde din klub – jo flere jo bedre😊 

 

De eneste krav til deltagelse er: Engagement, at I har lyst til at få nye medlemmer, og at 

I opretter et undervisningshold, hvis der er kursister til det.  

Flere klubber kan fint gå sammen om både Bridgens Dag og et efterfølgende 

undervisningshold.  

 

Kontakt Udviklings- og klubkonsulent Louise Pedersen på lfp@bridge.dk eller tlf: 9363 

8117, hvis I har spørgsmål. 

 

 

 

 

 

Dansk Bridge App 
Dansk Bridge app´en er pt. kun tilgængelig på Kindle og det vides pt. ikke, hvornår den 

er tilgængelig i app-store m.v.  

Vi afventer svar fra leverandøren. Processen omkring app´en er meget beklagelig. 

 

http://www.bridgensdag.dk/
http://www.bridgensdag.dk/
http://www.bridgensdag.dk/
mailto:lfp@bridge.dk
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Afregning for mesterpoint og kontingenter 

I denne uge er der udsendt fakturaer for mesterpoint forbrugt i perioden 25 DEC 17 til 30 

APR 18. Vi arbejder på at opgøre kontingenter for medlemmer, der er indmeldt i foråret 

og forventer snart at være klar til at udsende den – trods alt beskedne – 

kontingentopkrævning. 

 

 

Divisionsturneringen 2018-2019 

Lige nu står alt i festivalens tegn. I ugen efter festivalen åbner vi for tilmeldinger til 

næste års pokal- og divisionsturnering. 

 

 

Ny præsident for EBL 

Lørdag den 9. juni i år fik EBL – den Europæiske Bridgeunion ny præsident, Jan Kamras 

fra Sverige. Han afløser Yves Aubrey fra Frankrig.  

Der var stor spænding om udfaldet idet tre kandidater var opstillet. De nordiske lande er 

nu blevet stærkere repræsenteret i EBL, idet der også er to nordiske medlemmer af 

eksekutivkomitéen, Jafet Olafsson fra Island og Kari-Anne Opsal fra Norge, som er nyvalgt 

medlem. 

 

Sommerlukket i Danmarks Bridgeforbund 

Butikken og sekretariatet holder lukket i følgende perioder: 

• Fra fredag den 6. juli- og hele uge 28 pga. bridgefestival i Svendborg. Vi er tilbage 

mandag den 16. juli. I festivalugen træffes vi på festivaltelefonen 9189 5213 eller 

direktør Charlotte Fuglsang på 2222 9926.  

• Fra mandag den 23. juli til fredag den 3. august holder vi ferielukket. Vi er tilbage 
igen mandag den 6. august. 

• Der vil være IT-support i begrænset omfang i uge 30 og 31. 

 

God sommer. 

 


