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Nyheder 
 
BridgeCentral 3 

 

Frigivelse af BC3 1. maj 2018 

Nu er frigivelsen af BridgeCentral 3 lige på trapperne, og i næste uge vil den blive gjort tilgænge-

ligt for alle via bridge.dk på forsiden. Frigivelsen er tilrettelagt på denne måde for at klubberne 

kan øve sig inden sæsonstart. Vi opfordrer derfor klubberne til at gøre sig fortrolig med BC3 hen 

over sommerperioden.  

 

BC3 er designet til at være BC2 i en endnu bedre udgave af sig selv. Brugerfladen vil derfor på 

mange måder være identisk med BC2. Man behøver ikke at afinstallere BridgeCentral for at 

installere BridgeCentral 3. De kan sagtens leve side om side, så du kan installere og afprøve 

BC3 uden at sige farvel til BC2. 

 

For at give alle den bedste mulighed for selv at stifte bekendtskab med BridgeCentral 3 offentlig-

gør vi samtidig kursusklubkoden i installationsvejledningen, og vi opfordrer alle BC-brugere til at 

downloade og installere BC3 og tage et kig på kursusklubben. 

 

IT-supporten står til rådighed på sædvanlig vis både i forhold til BC2 og BC3. 

 

Du kan sagtens gennemføre en helt almindelig sommerbridge i kursusklubben, også med Bridge-

Mates – husk kun, at du skal selv taste bronzepointene i din fungerende BC og at handicapændrin-

ger ikke bliver overført fra kursusklubben til den fungerende BC. 

 

Når din klub skal konvertere til BC3 

Først når du er tryg ved BridgeCentral 3 skal klubbens data konverteres og klubben gennemføre 

et egentligt skifte til BC3. For at konvertere din klub til BC3 skal du henvende dig til supporten på 

bridgecentral@bridge.dk eller 4847 5213 for at aftale et konverteringstidspunkt. Vi planlægger at 

gennemføre en ugentlig opdateringsrunde for de klubber, der har meldt sig i den pågældende 

uge. 

 

Ved konverteringen overføres bl.a. følgende data fra BC2-databasen til BC3: hjemmesider, med-

lemmer, makkerpar, underklubber, bestyrelse og kontaktpersoner samt hjemmelavede skiftepla-

ner. NB: Hverken igangværende eller afsluttede turneringer kan overføres. 

 

Vi håber, at I får en god oplevelse med BC3 og bliver glade for den nye BridgeCentral. 

 

Mht. behov for evt. øvrige undervisningsaktiviteter koordineres dette med distrikterne. 
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Persondataforordningen 

Den 25. maj 2018 træder EU's persondataforordning i kraft, i stedet for den hidtidige danske per-
sondatalov. Selve arbejdet med persondata i bridgeklubber forbliver grundlæggende uændret: 
Bridgeklubber må kun indsamle de data om medlemmer, der har brug for i deres drift og de må 
kun offentliggøre data, hvis offentliggørelsen har et højere formål end individets ret til beskyt-
telse af sine persondata. 

Det grundlæggende nye for bridgeklubber er, at de skal dokumentere deres privatlivspolitik, de-
res brug og opbevaring af data samt have skriftlige databehandleraftaler med eksterne databe-
handlere. 

DBf udarbejder standarddokumenter som klubberne kan downloade og benytte som skabeloner for 
klubbernes dokumentation. Det er vigtigt at klubberne tilretter standarddokumenterne med deres 
egne oplysninger ligesom det er ok at slette irrelevante afsnit - fx hvis klubben ikke har nogle an-
satte. 

I kan allerede nu finde et standarddokument vedr. privatlivspolitik inde under Medlemsinfo -> For 
klubber.  

Standarddokumenterne omkring behandling af personoplysninger og databehandleraftale er på 
trapperne.  

 
 

Bridgens Dag 2018 
 
Igen vil vi gerne opfordre flere klubber til at melde sig til Bridgens Dag d. 26. august 2018. 40 

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 jer 
engagerede medlemmer og få en forsmag på vores sports mange kvaliteter.  

 
Materialer  

Deltagende klubber kan modtage tre slags trykte materialer til uddeling.  

 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.  

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

skoler, biblioteker, i supermarkeder mv.  

 

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

pressemeddelelser, færdige pressemeddelelser, A4 ark i forskellige grad med reklame, en køre-

plan 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 

Alle interesserede klubber kan være med. Jo flere des bedre.  

http://www.bridgensdag.dk/
http://www.bridgensdag.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

Side 3/4 spil bridge – livet er kort 

 

 

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

ter 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. 

 

 
 
Orientering  
 
Principper for valg af spillesteder 

DBf´s hovedbestyrelse har drøftet nogle principper for valg af spillesteder til forbundets forskel-

lige turneringer.  

 

HB lægger overordnet vægt på, at forbundets turneringer placeres hos egne klubbers lokaler/spil-

lesteder. På den måde er DBf med til at understøtte det økonomiske grundlag for sine medlems-

klubber og dermed bidrage til en økonomisk bæredygtighed. Der er samtidig adgang til bridgema-

teriel, frivillige m.v. Endvidere lægger HB generelt vægt på, at spillerne skal synes, at spilleste-

det er et rart sted at være for den fulde oplevelse. 

 

Hertil kommer følgende pejlemærker: 

 generel lokalekvalitet 

 økonomi 

 ”bridge-egnethed” 

 Imødekommenhed 

 geografi 

 

HB finder det ikke hensigtsmæssigt at formulere helt entydige principper for valg af spillesteder. 

HB lagde dog vægt på følgende: 

 

 Klubbernes lokaler skal benyttes, hvis de er egnet og der er en tilstrækkelig kvalitet.  

 Kan vores egne klubber ikke rumme det, må vi i nogle situationer anvende midler til 

ekstern lokaleleje.  

 Vi skal acceptere, at lokaleleje nogle steder er højere end andre steder, når hensyn til 
både geografi, lokalekvalitet m.v. taler for det. Eksempelvis kan der være situationer, 
hvor hensynet til geografien bestemmer, dvs. hvor spillerne kommer fra, og i mindre 
grad økonomien, hvor i landet det placeres.  

mailto:lfp@bridge.dk
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 Placeringen af spillesteder bør derfor være en delvis dynamisk størrelse, bl.a. fordi 

nye spillesteder skal have mulighed for at byde sig til og fordi forudsætningerne hos de 

forskellige spillesteder kan ændre sig 

 
 

 

Nyt fra Repræsentantskabsmødet d. 21. april 

På det netop afholdte repræsentantskabsmøde blev næstformand Michael Fiorini og fem øvrige 

hovedbestyrelsesmedlemmer genvalgt. Hovedbestyrelsen består herefter af 

 Nis Rasmussen, formand 

 Michael Fiorini, næstformand 

 Ole Raulund 

 Anna von Lowzow 

 Anne Lauritsen  

 Nell Rindahl  

 Bo Ulrik Munch 

 

Ny kritisk revisor blev Jane Norgren, distrikt Fyn, der afløser Niels-Peter Meldgaard.  

 

Referater, årsrapport mm. kan snarest findes på bridge.dk under medlemsinfo. 

 
 

Sommerens åbne huse 

I kan nu finde annoncer for sommerens åbne huse på hjemmesiden bridge.dk -> 

http://www2.bridge.dk/Files/Filer/%C3%85bne%20huse/Somme-

rens%20%C3%A5bne%20huse%202018.pdf   

I finder også sommerens åbne huse i Dansk Bridge i maj og juni nummeret.  
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