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Nyheder 

 

Bridgehotline 

DBf etablerer som et forsøg en bridgehotline. Hotlinen er for alle bridgespillere og klub-

ber, der har spørgsmål til spil eller meldinger. Det kan også være råd til valg af littera-

tur, udvikling af system med makker eller noget helt tredje. Hotlinen vil dog IKKE be-

skæftige sig med lovspørgsmål. Ligesom hotlinen heller ikke tager sig af tvister m.v.  

Hotlinen, tlf-nr. 9189 5213, er åben hver onsdag i tidsrummet 15.00-17.00 og betjenes 

af Jonas Houmøller. Jonas er tidligere landsholdsspiller og arbejder desuden i DBf’s 

bridgebutik. 

Man er jo naturligvis altid velkommen til at ringe i den sædvanlige telefontid, men med 

hotlinen forsøger vi at ”øremærke” en ressource til vores bridgespillere. 

 

Levering af Dansk Bridge 

Dansk Bridge har nu været udsendt et par gange til klubberne. Vi har allerede modtaget 

nogle henvendelser omkring ændringer i leveringsadresse samt antal leverede blade. Men 

vi hører meget gerne fra flere. Skulle der være nogle, som gerne ser, at Dansk Bridge bli-

ver leveret til en anden end varemodtageren, eller vil I gerne justere i antallet af blade, 

så hører vi meget gerne fra jer. Skriv gerne til dbf@bridge.dk.  

Senere kan der blive tale om, at vi vil kontakte de klubber, som ikke selv har kontaktet 

os. Der er ingen, der har interesse i at trykke, sende, slæbe (og kassere) flere blade end 

højst nødvendigt. 

 

 
Evaluering af Bridgens Dag 

Bridgens Dag blev i år afholdt søndag d. 26. august rundt i hele landet.  

Vi vil blive glade, hvis I vil svare på medsendte evalueringsskema vedr. Bridgens Dag. Vi 

vil meget gerne høre fra så mange som muligt, om I var med i år eller ej. 
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Spørgeskemaet tager ikke lang tid, og vi vil virkelig værdsætte alt den feedback vi kan 

få, så vi kan gøre det endnu bedre næste gang. 

Link til spørgeskema: https://da.surveymonkey.com/r/GWGKDBD  

 

Orientering  

 

Status på BC3 

BC3 byder på forskellige udfordringer, som bl.a. har øget supportbehovet hos klub-

berne betragteligt.  

De fokusområder vi betragter som centrale, er: 

• Manglende eller ukorrekt afvikling af turneringer 

• Hastighedsproblemer 

• Startlister – herunder genberegning 

• Forkert handicapudregning 

Mange af fejlene er desværre forventelige, når mere end 300 klubber og tusindvis af 

brugere med forskellige brugsmønstre skal ibrugtage en ny BC-version, men det giver 

også anledning til megen berettiget irritation. 

Siden BC3 blev releaset i september har der været en tæt dialog mellem DBf og vores 

leverandør SSD om situationen – herunder hvordan vi skal prioritere løsningen af de 

forskellige fejl m.v.   

Det vigtigste for DBf er, at klubberne får den nødvendige support. Denne support pri-

oriteres på følgende måde: 

• Første prioritet er altid at undgå situationer, hvor turneringer overhovedet 

ikke kan afvikles.  

• Grove uhensigtsmæssigheder, eksempelvis unormalt, tidsrøvende processer, 

forkert handicapberegning m.v., hvor det sammenlagt vurderes, at det vil 

være til stor gene for klubberne. 

It-supporten har selvsagt meget travlt. Såfremt klubberne har problemer med at 

komme igennem, er man også velkommen til at kontakte IT- og turneringschef Anders 

Zorn, az@bridge.dk 
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Kontingentopkrævning 

Der er mandag den 16.10. udsendt kontingentopkrævning til samtlige medlemsklub-

ber via mail. Såfremt I ikke har modtaget opkrævningen bedes I rette henvendelse til 

l økonomi- og regnskabskonsulent Morten Henningsen på morten@bridge.dk  

 

Kulturnatten og fremtidige hverveaktiviteter  

Fredag den 12. oktober deltog DBf ved Kulturnatten i København. Mellem kl. 18.00-23.00 

stod vi klar med 6 engagerede frivillige i den stemningsfulde Oktogone på Det Kongelige 

Bibliotek.  

Det viste sig, at bridge og Kulturnat er et godt match; de besøgende på Kulturnatten var 

nysgerrige, interesserede og ivrige efter at høre og lære nye ting. Vores deltagelse i Kul-

turnatten blev en stor succes i forhold til at synliggøre vores tankesport og forbund for en 

masse potentielle nye medlemmer. 

I løbet af aftenen satte op imod 200 gæster sig til bridgebordet. Alle aldersgrupper var 

repræsenteret. Men glædeligt var det især, at rigtig mange unge mennesker specifikt 

kom forbi for at spille bridge, efter at have set det i Kulturnattens program. Da flere af 

dem tydeligt blev bidt af bridge, forventer vi at se flere af dem som kommende medlem-

mer i en DBf-klub. 

Vi havde en hyggelig aften med vores engagerede frivillige og de mange gæster. Vi håber 

at kunne gentage arrangementet igen til næste år. 

 

Fri tilmelding til DM Damepar og Seniorpar 

Efter festivalen 2018 blev der igangsat en evaluering af den frie tilmelding til DM i 

Damepar og DM i Seniorpar.  

På baggrund af evalueringen har hovedbestyrelsen besluttet at fortsætte med den 

frie tilmelding til DM i Damepar og DM i Seniorpar.  

 

Bridgefestivalen fra 2020 og frem 

Der blev afholdt evalueringsmøde vedr. Bridgefestival 2018 ultimo september. Der er i 

øjeblikket en evalueringsrapport under udarbejdelse, som vil blive tilgænglig under Med-

lemsinfo -> Referater -> Dansk Bridgefestival, på hjemmesiden i løbet af efteråret. 
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Det blev på evalueringsmødet besluttet at indgå i nye kontraktforhandlinger med Svend-

borg Kommune mhp festival fra 2020 og frem.  

Der skal i forbindelse med Bridgefestival 2019 afholdes 80-års jubilæum for DBf. Der læg-

ges op til, at der bl.a. afholdes en guldturnering i distrikterne forinden festivalen, hvor 

præmien er fribillet til selve guldturneringen på festivalen og selve jubilæumsfesten.  

 
Dannelse af ny landsholdstrup 

Eliteforum har besluttet, at ”ryste posen” og danne nye bruttotrupper indenfor alle 

fire rækker, nemlig åben-, senior-, dame- og mixed række. På den baggrund er der 

den 16. oktober i år tilgået en mail til alle kaptajner i de 3 divisioner samt kaptajner 

fra damernes 1. division. Alle par, der mener sig kvalificeret til at deltage, skal svare 

senest den 10. november i år. 

 

 

  




