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Indledning 
 

Det er forandringens vinde, der har blæst over Danmarks Bridgeforbund i 2017.  

 

På medarbejdersiden er vi et helt nyt team, idet næsten alle medarbejdere blev udskiftet i 

løbet af 2017. Samtidig er der også foretaget nogle organisationsændringer, som betyder, at 

DBf har ansat en IT- og turneringschef, der skal stå for både turneringplanlægning samt IT-

drift og -udvikling. Der er endvidere ansat en udviklings- og klubkonsulent, der har til opgave 

at understøtte DBf´s klubber bedre og skabe grundlag for at udbrede bridgen til nye målgrup-

per.  

 

Det er ledelsens vurdering, at den personaleafgang, der har været i sekretariatet, er en følge 

af en række beslutninger truffet i hovedbestyrelsen. Samtidig blev sekretariatet udfordret af, 

at medarbejdere opsagde deres stillinger og samtidig sygemeldte sig, hvilket gjorde det  

meget vanskeligt at få sikret en tilstrækkelig vidensoverførsel.  

 

I 2017 har vi derfor været optaget af at få oplært nye medarbejdere og få en viden om for-

bundets forretningsgange m.v. Der er derfor ingen tvivl om, at personaleafgangen også har 

medført forsinkelser på en række områder, dårlig service m.v., hvilket ledelsen naturligvis 

kun kan beklage.  

 

Heldigvis er DBf kendetegnet ved at have mange frivillige, som stiller sig til rådighed med en 

hjælpende hånd. Der skal derfor her lyde en stor tak til alle frivillige i DBf, som har bistået 

sekretariatet med at løfte flere opgaver, der skulle løses i en ekstraordinær situation. 

 

Af hensyn til en mere gennemskuelig økonomi- og regnskabsstyring har forbundet fået nyt 

økonomistyringssystem. Vi måtte i løbet af 2017 erkende, at vores økonomistyringssystem  

ikke var tidssvarende i forhold til en effektiv økonomi- og regnskabsstyring. Samtidig var der 

en dårlig og kostbar support på systemet, som ikke gjorde det nemmere. DBf overgik derfor 

ved årsskiftet 2017/2018 til et nyt økonomistyringssystem, e-conomics.  

 

Trods de mange udfordringer er det tilfredsstillende, at årets regnskabsmæssige resultat blev 

et overskud på ca. 160.000 kr. i forhold til de opgaver og udfordringer, der har skullet løftes 

af nye medarbejdere samt udgifter til bl.a. ekstern regnskabsbistand, der ikke var kendt fra 

årets start. 

 

Beretningen er udarbejdet med bidrag fra de ansvarlige udvalg og komitéer under DBf, se 

nærmere info nedenfor. Beretningen er samlet og redigeret af DBf´s sekretariat. 
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Hovedbestyrelsen, den 6. april 2018: 

• Nis Rasmussen, formand 

• Michael Fiorini, næstformand 

• Ole Raulund 

• Anna Von Lowzow  

• Anne Lauritzen 

• Nell Rindahl 

• Bo Ulrik Muncn 

 

 

Medlemmer af udvalg og komiteer 
 

 

Breddeudvalget: 

• Bo Ulrik Munch – formand 

• Torben Kelså – koordinator for undervisningssektionen 

• Helle Jakobsen – ressourceperson 

• Jakob Røn – Sportschef og landstræner 

• Frederik Bjerregaard – udtrådt februar 2018 

 

Eliteforum: 

• Jakob Røn – Sportschef og landstræner 

• Peter Magnussen – fungerende landstræner 

• Bo Bilde 

• Lars Høffner 

• Povl Sommer 

 

U26-komiteen: 

• Morten Bilde – formand 

• Morten Bune Rasmussen 

• Birgitte Capion Nielsen 

• Claus Lund 

• Jan Nielsen  

 

Appelkomiteen: 

• Jens Brix Christiansen – formand 

• Rico Hemberg 

• Nils Mønsted 

• Michael Asgaard 
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• Signe Buus Thomasen 

• Flemming Jørgensen 

• Torsten Ørhøj 

• Jens Ulrik Fought 

• Jesper Dybdal 

• Niels Aagaard 

 

Turneringskomiteen: 

• Jacob Duschek – formand 

• Thomas Vang Larsen 

• Jesper Buus Thomsen 

• Niels Krøjgaard 

• Birgitte Thunbo Christensen 

• Lars Peter Damgaard 

• Henning Østergaard 

 

Bridgenævnet: 

• Peter Lilholt – formand 

• Søren Frandsen 

• Mikkel Bensby Nøhr 

 

Kritiske revisorer: 

• Olaf Johansen 

• Niels-Peter Meldgaard 

 

Bridgefestivalen: 

• Jytte Skærbæk 

• Per Egelund 

• Jeppe G Knappe – DBf’s sekretariat  

• Charlotte Fuglsang – DBf’s sekretariat 

 

 

Sekretariatet består pr. 6. april 2018 af følgende medarbejdere: 

 

• Charlotte Fuglsang, direktør 

• Jeppe G Knappe, It- og turneringschef 

• Louise Pedersen, Udviklings- og klubkonsulent 

• Bettina Breseman, Økonomi- og regnskabskonsulent 

• Britta Hansen, Adm. medarbejder 
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• Morten Henningsen, Økonomi (vikariat) 

 

Bridgebutikken 

• Anders Hjort, Salgskonsulent 

• Jonas Houmøller 

 

Sportschef/landstræner 

• Jakob Røn 

• Peter Magnussen - fungerende landstræner siden 12. december 2017) 

 

It-support 

• Claus Øgard 

• Henning Mikkelsen 

• Otto Rump 
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Mindeord for H.K.H. Prins Henrik 
 
Danmarks Bridgeforbund har mistet sin engagerede protektor. 
 
Tirsdag den 13. februar 2018 afgik Hans Kongelige Højhed Prins Henrik ved døden efter kort tids 
sygdom. 
 
Prins Henrik var til sin død en engageret protektor for Danmarks Bridgeforbund. 
 
Prins Henrik gjorde et stort arbejde for at styrke interessen for bridge og var selv en dygtig og  
passioneret bridgespiller. Det var derfor en stor gave for Danmarks Bridgeforbund at have en  
protektor, som selv havde stor viden og interesse for spillet.  
 
Prinsen deltog med stor entusiasme i flere af vores turneringer og satte sig naturligt ved bridge-
bordet og spillede med både juniorer og mere erfarne spillere. Prins Henrik deltog bl.a. i en turne-
ring under Bridgefestivalen og var optaget af at få flere unge i gang med at spille bridge. Glad blev 
Prins Henrik derfor også, da han så den store succes for skolebridge.  
 
Flere bridgespillere blev begavet med Prins Henriks Pris – deriblandt Dennis Bilde som modtog  
prisen i maj 2017. 
 
I 2016 lancerede vi også en turnering, som blev opkaldt efter Prins Henrik, nemlig Prins Henriks 
Grand Prix, i samarbejde med ugebladet Søndag.  
 
Ære være Prins Henriks minde.  

 

 

Breddeudvalgets rapport for 2017 
 

Breddeudvalgets, BU, kommisorium er: 

• At være ansvarlig for at al bridgerelateret undervisning i Danmark holdes på et højt  

• niveau. Her tænkes såvel på teknisk som pædagogisk, samt undervisernes bridgefaglige 

kvalifikationer. Det omfatter bl.a. bridgelærer-uddannelsen (BLU), turneringslederuddan-

nelsen (TLU) samt undervisning i Bridgemate (BM) og Bridgecentral (BC). 

• At være bindeled mellem DBf, distrikter og klubber. 

• At støtte distrikter og klubber i gennemførelsen af udviklingsaktiviteter. 

 

 

Ændringer i BU’s medlemmer 

Sus Vang stoppede som formand og som medlem i BU efter Bridgefestivalen i 2017, hvorefter Bo 

Ulrik Munch overtog formandsposten. Desuden valgte Frederik Bjerregaard at udtræde af BU i  

foråret 2018. Der skal her fra lyde en tak til både Sus Vang og Frederik Bjerregaard for indsatsen i 

årenes løb. Breddeudvalget er derfor nu nede på fire medlemmer, og det er et stærkt ønske at 

styrke BU i 2018 med nye kræfter og medlemmer.  
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Fokusområder for BU i de kommende år: 
 

1. Synliggørelse af bredden 

Breddeudvalget ønsker at synliggøre bredden de kommende år. Det være sig via turneringer for 

klubspillere, handicapturneringer, begynderturneringer og offentliggørelse af titelskift i mester-

pointordningen i Dansk Bridge og på hjemmesiden. 

 

2. Styrkelse af klubbernes kvalitet 

Det ligger Breddeudvalget meget på sinde, at styrke klubbernes kvalitet de kommende år, via  

undervisning af bridgelærere og turneringsledere.  

Der arbejdes på nuværende tidspunkt bl.a. på, at tilføje en liste på hjemmesiden som interesse-

rede i bridgelæreruddannelsen kan skrive sig på, således at det tydeliggøres, hvornår et nyt kursus 

indenfor dette skal oprettes og dermed formindsker aflysninger af planlagte kurser.  

 

3. Organisationsdag 

Desværre blev den årlige organisationsdag i 2017 aflyst grundet manglende tilmelding, men Bred-

deudvalget ønsker at styrke samarbejdet og kontakten med distrikter og klubber de kommende år, 

hvorfor der i sæson 2018-2019 skal arrangeres regionale møder med distrikter og klubber. Møderne 

skal ses som en erstatning for organisationsdagen, og det er Breddeudvalgets håb at flere vil del-

tage, når møderne placeres geografisk rundt i landet.  

 

4. Igangsættelse af vækst-projekt vedr. egne bridgehuse 

Breddeudvalget vil i 2018 også være primus motor på et vækst-projekt, med det formål at sikre 

egne bridgehuse til klubberne med henblik på at få flere medlemmer. Arbejdet vil bl.a. omfatte 

dialog med eksistende bridgehuse, behovsafdækning, udarbejdelse af koncept for egne bridgehuse 

mv. 

 

Begynderfestivalen 

Efter den store interesse for Begynderfestivalen i 2016, blev festivalen udvidet med dobbelt så 

mange begyndere i 2017. Der var således 128 kursister til Begynderfestivalen, som blev en stor 

succes. Vi fastholder deltagerantallet på 128 kursister i 2018. 

 

Bridgens Dag, medlemsprojektet 

Bridgens Dag er en meget vigtig bredde-event, som blev afholdt første gang i august 2016 på initi-

ativ fra Breddeudvalget. BU har besluttet at holde Bridgens Dag igen d. 26. august 2018. Også i 

2018 lægges der vægt på, at så mange klubber som muligt deltager, og at Bridgens Dag er repræ-

senteret med så stor en geografisk spredning, at man kan komme til Bridgens Dag uanset, hvor 

man er bosat i Danmark.  
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Ingen værksteder i 2017/2018 

Det er besluttet, at de tre værksteder indenfor kommunikation, pressearbejde samt eventplan-

lægning ikke skal udføres i forbindelse med Bridgens Dag i 2018. Dette skyldes til dels den mang-

lende tilslutning fra klubbernes side i 2016, og dels, at materialet som blev udarbejdet i 2016  

sagtens kan genbruges i 2018.  

 

Materiale til Bridgens Dag 

Materialet i 2018 vil være det samme som i 2016, dog med mindre rettelser. Hjemmesiden, 

bridgensdag.dk er stadig omdrejningspunktet, og materialet vil i foråret 2018 blive opdateret  

løbende. Der vil, som i 2016, blive omdelt go-cards og foldere til deltagende klubber. 

Som noget nyt, vil der til Bridgens Dag i 2018 blive udarbejdet differentieret standard presse-

materiale i form af pressemeddelselser med fokus på fx juniorer.  

Sekretariatet har endvidere fået til opgave at undersøge mulighederne for landsdækkende annon-

cer i Berlingske og Jyllands-Posten.  

 

Udbytte 

Succeskriteriet for Bridgens Dag er, at der skal være dobbelt så mange K-medlemmer end i 2017. 

Desuden lægger BU vægt på, at distrikterne skal inddrages i Bridgens Dag, da dette ikke skete i 

2016. BU opfordrer således distrikterne til at tage ansvar for, at der er et passende antal klubber i 

distrikterne med på Bridgens Dag – dette også af hensyn til den geografiske spredning. 

BU stiller endvidere et krav til klubberne om, at de er gearet til at holde et undervisningstilbud til 

nye kursister.  
 

Status på klubpartnerordningen og Superkasserere 

Klubpartnerordningen fortsætter i sin nuværende form. Klubpartnerne bruges til mange forskellig-

artede spørgsmål såsom etik, opsætning af turneringer, interne klubforhold etc. Desuden udbydes 

der nu et nyt kursus indenfor klubbestyrelsesarbejdet, hvor klubberne selv har indflydelse på  

kursets indhold og dermed klubbernes individuelle behov.  

Superkasserere fortsætter også i sin nuværende form.  

 

Undervisningssektionen 

Per Egelund har overdraget ansvaret for uddannelse af klubturneringsledere til Jørn Plet. 

Lars Andersen har overdraget ansvaret for uddannelsen i Bridgemate og Bridgecentral til Torsten 

Ørhøj. Der skal her lyde en tak til både Per Egelund og Lars Andersen for en stor indsats i årenes 

løb. Torben Kelså varetager fortsat ansvaret for bridgelæreruddannelsen og har det koordinerende 

ansvar. 

 

Undervisningssektionen overvejer mulighederne for at omlægge de eksisterende uddannelser helt 

eller delvist til e-learning.  
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Prioritering af BU’s opgaver fremadrettet 

Foruden de ovenstående nævnte fokusområder, har BU besluttet at følgende opgaver skal priorite-

res indenfor den nærmeste tid (ikke i nævnt rækkefølge): 

 

• Bridgens Dag 2018 – se nærmere oven for 

• Begynderfestivalen 2018. 

• Høring af Frivilligpolitik. 

• Annonceringen af mesterpoint med titelskift i DB og på hjemmeside. 

• Interesseliste for BLU på hjemmeside. 

• Turneringer for bredden – Publikation vedr. bridgespillerens karrierevej, skrevet i et  

• letlæseligt sprog – også for ikke-bridgespillere.  

 

Skal ikke prioriteres lige nu, men må ikke gå i glemmebogen:  

• Undervisning på BBO. 

 

Temadag om distrikternes rolle 

Søndag den 11. marts mødtes DBf´s distrikter til en temadag om distrikternes rolle. Temadagen 

havde til formål at drøfte 

• Distrikternes nuværende opgaver og rolle i DBf’s forbundsstruktur jf. vedtægternes § 10 

Distrikterne som bindeled mellem DBf og klubberne. 

• Distrikternes fremtidige rolle og opgaver. 

 

Resultatet af temadagen er bl.a. at lægge op til en bedre vidensdeling mellem distrikterne, og at 

distrikterne i højere grad skal gøre sig synlige over for klubberne som sparringspartnere i forhold 

til en bred vifte af temaer, f.eks. bestyrelsesarbejde, undervisning og koordinering vedr. Bridgens 

Dag etc. Ligesom DBf (sekretariatet) og distrikterne imellem skal være opmærksomme på at træk-

ke på hinandens kompetencer, så det i sidste ende giver synergi til klubberne. Konkret blev det 

også aftalt, at der skal udarbejdes en hvidbog for distrikter til inspiration. 

 

 
Dansk Bridgefestival  
 

Dansk Bridgefestival blev afholdt for 13. gang d. 7.–16. juli 2017. Det var fjerde gang at festivalen 

blev afholdt i Svendborg, og fra mange lød det, at det var den bedste festival nogensinde.  

Festivalens økonomiske resultat blev et underskud på ca. 250.000 kr. De samlede indtægter var på 

ca. 1.7 mio. kr. Underskuddet skyldes ikke mindst indkøb af nyt materiel mv., som alene beløber 

sig til 100.000 kr. Det vil sige nye computere, tæpper og bridgeborde. Hertil kommer husleje og 

opvarmning af tennishallen, som også er en ny udgift, og som beløber sig til 70.000 kr. 
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Bridgefestivalen er en utrolig vigtig event for både DBf og for bridgens udbredelse. I 2017 var der 

en fremgang på 295 deltagende par på festivalen i forhold til 2016, hvilket ikke mindst skyldes en 

stor fremgang i VINOBLE Open, DM i Seniorpar samt onsdagens bronzeturnering. 

 

Festivalen kan, som altid, ikke lykkes uden de mange frivillige, som gør et uundværligt arbejde og 

dermed sikrer, at logistikken omkring festivalen forløber optimalt, dvs. forplejning, information, 

it-understøttelse af turneringer, undervisning og meget mere.  

 

Festivalledelsen har på baggrund af funktionschefernes tilbagemeldinger udarbejdet og offentlig-

gjort en evalueringsrapport omkring festivalen 2017, som kan læses på bridge.dk under ”Medlems-

info” bag login. På baggrund af tilbagemeldinerne er det besluttet, at der i 2018 skal være: 

 

• Mere fokus på opstart og præmieoverraskelsen til VINOBLE Open, da det i 2017 tog for lang 

tid. 

• Bedre skiltning til toiletter og der skal i 2018 være flere toiletvogne.  

• Fri tilmelding til DM i Seniorpar samt DM i Damepar i 2018. 

• Varme pølser i tennishallen og der skal arbejdes på, at køerne skal være kortere. 

• En fadølscoach, som skal lære os at skænke fadøl til perfektion. 

 

For at være attraktiv for de mange, er det vigtigt, at festivalen har et rimeligt set-up på både lo-

kaler, forplejning, interiør, logistik m.v. I alle de år festivalen har eksisteret, har det været cen-

tralt, at festivalen ikke skulle give overskud og dermed bringe en form for fortjeneste til DBf. Det 

har således aldrig været et mål at skulle ”tjene” på festivalen. Med en gavmild donation fra  

Fonden For Fynske bank på i alt 200.00 kr i år og næste år; er vi godt rustet til at kunne holde ro 

på priser m.v. Så vidt vides er dette det største enkelt-sponsorat i festivalens historie. Med denne 

bevilling vil fonden blive betegnet som hovedsponsor.   

 

 

U26-komiteen 
 

U26-komiteen består i dag af Morten Bilde(formand), Morten Bune Rasmussen, Birgitte Capion  

Nielsen, Claus Lund og Jan Nielsen. 

 

I sæsonens løb har vi afviklet DM for juniorhold og juniorpar i samarbejde med det svenske for-

bund. DM i hold foregik i Varberg i maj med deltagelse af 5 danske hold og 12 hold i alt, der mød-

tes alle mod alle. Danske mestre blev Malene Holm Christensen, Bas van Engelen, Søren Bune og 

Victor Todd Moir. 
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DM Juniorpar foregik i København med deltagelse af 25 par i 2 rækker. Danske mestre og samlede 

vindere blev Andreas Rolf Larsen og Emil Buus Thomsen efter at have ført fra start til mål. 

 

Vi har haft stor gavn af samarbejdet med svenskerne og har i det forløbne 1½ år samarbejdet har 

eksisteret lært meget. Desværre har svenskernes nydannede Juniorkomite besluttet at nedlægge 

samarbejdet, så næste DM – allerede i maj – bliver uden svensk deltagelse. 

 

Der er eller bliver afholdt 3 juniorcamps igen i denne sæson. Som sædvanligt en i forbindelse  

Festivalen i Svendborg, en på Sjælland og endelig forårscamp i Øster Hurup Badeland. Specielt den 

sidste er så populær, at vi har måttet indføre deltagerloft. 

 

Endelig er der for andet år i træk blevet afviklet DM i Skolebridge. Denne turnering afvikles i tæt 

samarbejde Dansk SkoleBridge. I år med deltagelse af 31 par, der spillede en Monrad-turnering. 

Parrene var på forhånd inddelt i 2 grupper efter erfaring, så alle havde mulighed for at komme i 

nærheden af præmierne. I A-gruppen spilledes mest om æren og medaljer – her vandt Amalie Rosa 

Bune og Clara Brun Pedersen. B-gruppen spillede foruden æren om billetter sponsoreret af  

Investeringsrådgivning v. Michael Krog Andersen til en bridgefestival i Cannes. Vinderne blev  

brødrene Daniel og Benjamin Staun Poulsen, men også 2. og 3. pladsen erhvervede sig en billet. 

 

Internationalt har det været et travlt år for vore landstrænere og coaches. I april deltog et U26 

hold og 2 U16 hold ved NM i Oslo. U26 vandt Round Robin for U26 og U21 blev hermed Nordiske 

Mestre! I U16 måtte vi nøjes med erfaring og bronzemedaljer. I juli deltog vi i EM i Bratislava med 

hold i U26 og i U16. Der var stillet høje forventninger på forhånd om kvalifikation til U16, idet U26 

skulle op mod hold med både hel- og halvtidsprofessionelle spillere. U16 levede op til forventnin-

gerne, men kvalificerede sig akkurat ikke ved at blive nr. 7. U26 leverede en sublim indsats og 

endte efter et stort nederlag i sidste kamp mod Polen og svensk uventet nederlag mod Israel på en 

FLOT 8. plads. Desværre bliver kun 6 hold inviteret med til VM. Men som sædvanligt indløber der 

afbud fra andre verdensdele, så siden er U16 blevet inviteret med til Kina. Kort efter EM var der 

åbent VM i Lyon. U16 var inviteret til at deltage gratis, hvis vi selv kunne finde derned. Vi fik sam-

let en del penge sammen via egenbetaling og sponsorater fra bridgeklubben Bridgeakademiet og 

ægteparret Birgitte og Finn Thunbo, og derfor deltog 5 par i den kategori. Desuden deltog  

Christian Lahrmann i U21 på hold med 3 svenskere. Dette hold endte med at vinde Round Robin og 

fik til slut en flot 4. plads efter at have tabt begge slutspilskampe tæt. I U16 blev det til rigtigt 

flotte placeringer til alle og flottest af alle en bronzemedalje til Aron og Daniel Tylvad. 

 

Som omtalt er U16 blevet efternomineret til VM i Kina til sommer. Dette var ikke uventet, og  

derfor har vi siden sommeren 2017 arbejdet målrettet med 6 par i forventning om, at denne invi-

tation ville komme. Pr. 1. marts blev holdet udtaget. Både for at alle kunne arbejde endnu mere 

målrettet og for at give baglandet til de unge tid til at forberede sig. Holdet bliver Aron og Daniel  
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Tylvad, Frederikke Altenburg, Amalie Rose Bune, Clara Brun Pedersen og Leah Thrane. Vi er dog 

glade for alle 6 pars træningsindsats, og udvælgelsen har ikke været nem. 

 

U26-parrene har heller ikke ligget på den lade side i denne sæson. De har spillet sammen i  

divisionerne, har deltaget i Observationsturneringerne arrangeret for åben, senior- og damelands-

holdene og deltager i Påsken i verdens bedst besatte juniorturnering White House i Amsterdam. 

Direkte i forlængelse heraf deltager mange af vores landsholdsaktuelle i NM i par i Sverige. 

 

Komiteen har i sæsonens løb søsat et nyt projekt, der skal sikre sig en glidende overgang fra 

U16/skolebridge til U21 og igen til U26. I dette projekt er det meningen at få integreret alle de 

spillere, der har mod på bridge og de oplevelser, DBfs U26-komite kan tilbyde i forbindelse  

hermed. 

 

Primære mål for næste sæson er at få reorganiseret U16-truppen, dannet en U21-trup og reorgani-

seret U26-holdet op til EM 2019 og ellers opretholde vores nuværende aktivitetsniveau. 

 

 
Turneringskomiteen 
 

Komiteen består fremdeles af 7 personer. For at sikre en god geografisk spredning er komiteen 

sammensat af 3 fra Sjælland, 3 fra Jylland samt 1 fra Fyn. Siden sidste år er Charlotte Koch-

Palmund og Flemming Clausen udtrådt, som hermed takkes for deres indsats. I stedet har vi budt 

velkommen til Birgitte Thunbo Christensen og Henning Østergaard.  

 

Komiteen mødes én gang om året mod slutningen af sæsonen, hvor ændringer til turnerings-

bestemmelserne bliver besluttet, således at en ny udgave kan frigives pr. 1. juli. Desuden har  

komiteens medlemmer mulighed for at sætte andre relevante spørgsmål på dagsordenen. I løbet 

af sæsonen kommunikerer medlemmerne på komiteens interne diskussionsforum, hvor igangvæ-

rende sager generelt løses med kort behandlingstid.  

 

Turneringsmæssigt var de første måneder i sæsonen præget af den store udskiftning i sekretaria-

tets bemanding. Det store tab af viden medførte nogen ”støj”. Det er vores opfattelse, at proble-

merne i det store og hele er overstået.  

 

Turneringskomiteen noterer sig et stort fald i antallet af deltagere i Pokalturneringen. 111 hold 

deltager i denne sæson, hvor tallet var 141 i den foregående sæson. Det er relevant at undersøge, 

om det er muligt at tilføre nyt liv til turneringen.  
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Turneringslederkurser  

Kursusmateriale til modul 1-9 er færdiggjort og opdateret, så det svarer til de nye love.  

 

Jørn Plet har overtaget ansvaret for administrationen af forbundets turneringslederkurser. 

 

 

Appelkomiteen  
 

I sæsonen 2017-18 har Appeludvalget (foreløbig) modtaget 9 sager af vurderingsmæssig karakter, 

og Lovkommissionen har modtaget 3 sager om lov- og regelfortolkning. De tilsvarende tal i  

sæsonen 2016-17 var også 9 og 3. Af Appeludvalgets sager førte 2 til at appellen blev taget til 

følge, og 7 til at appellen ikke blev taget til følge. Af Lovkommissionens sager blev 2 ikke taget til 

følge, og den sidste er fortsat under behandling i skrivende stund. 

 

Alle sager er løbende blevet offentliggjort på www.bridge.dk så snart afgørelsen forelå. 

 

Appelkomiteen har desuden løbende offentliggjort indrapporterede afgørelser fra mundtlige  

appelkomiteer, distrikts- og kredskomiteer. 

 

Den væsentligste arbejdsindsats har ellers været arbejdet med oversættelsen af 2017-udgaven af 

Bridgelovene. Appelkomiteen er ansvarlig for oversættelsen til dansk, som blev varetaget af et 

udvalg af Lovkommissionsmedlemmer suppleret med Jacob Duschek og med Torsten Ørhøj, som 

siden er indtrådt i selve Lovkommissionen. Bogudgaven kom til verden i samarbejde med DBf's  

forlag. Som konsekvens af de nye love blev Lovkommissionens officielle udtalelser revideret og 

udvidet, og der var også konsekvensændringer i DBf's Turneringsreglement. De nye love trådte i 

kraft 1. september 2017. 

 

Signe Buus Thomsen og Flemming Jørgensen indtræder i Appeludvalget og dermed i Appelkomite-

en. Samtidig takkes Sejr Andreas Jensen og H.C. Graversen, der udtræder af Appelkomiteen. 

 

 

Dansk Bridge, DBf’s blad 
 

I begyndelsen af 2017 valgte redaktør Christina Lund Madsen efter længere overvejelse at 

blive selvstændig og dermed fratræde sin ordinære stilling i DBf´s sekretariat. På den bag-

grund indgik DBf derfor en ”leverandør-kontrakt” med Christina Lund Madsens firma, der også 

fortsatte som redaktør.  

 

Et fokusområde for bladet i 2017 har været at styrke det organisatoriske stof. Det vil sige  
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artikler om det frivillige arbejde, der bliver gjort i de mange medlemsklubber. Det er vigtigt, 

at bladet både formidler faglige artikler om bridge, men også samtidig giver et indblik i det 

frivillige arbejde, der også ydes i de mange brigdeklubber. Dansk Bridge skal fortsat være et 

blad for alle medlemmer, om de er nybegyndere eller elitespillere.  

 

En stor udfordring for bladet er, at portostigningen fra PostNord fra 1. januar 2018 har ud-

fordret distributionen af Dansk Bridge. Hovedbestyrelsen har derfor drøftet forskellige  

alternativer til en billigere distribution af bladet. Der er derfor rettet henvendelse til samt-

lige klubformænd for at høre, om de kan gå ind for en klubvis distribution af bladet, det vil 

sige, at man skal afhente bladet i den klub, hvor man er primærmedlem. Dette har stort set 

samtlige klubformænd accepteret. 

 

Vi har også overvejet, om man skulle påbegynde en digitalisering af bladet. Det er der mere 

delte meninger om, men også her har hovedbestyrelsen vurderet, at vi må kigge ind i den 

moderne verden og dermed påbegynde en gradvis digitalisering. Det betyder, at Dansk Bridge 

fremover vil udkomme på følgende måde: 

 

• Der udkommer fortsat ti numre om året. 

• Numrene i januar, februar marts og april vil udkomme i papirformat, og fra  

september i år skal bladet afhentes i den klub, hvor man er primærmedlem. 

• Maj og juni nummeret udkommer kun digitalt og vil blive leveret i en særlig app, som 

vi er ved at få udviklet. App´en skal sikre en god kvalitet og en læsevenlig netudgave 

af Dansk Bridge. 

• Numrene i september, oktober, november og december vil udkomme i papirformat og 

kan afhentes i primærklubben. 

 

 

Landsholdene 
 

Eliteforum betragter 2017 og 2018 som en landsholdsperiode, hvor 2017 har været et mellemår for 

landsholdene, fordi det officielle EM altid er placeret i lige år.  

Megen planlægning i 2017 har drejet sig om at skabe et organisatorisk grundlag for at udvikle vores 

elitebridge.  

 

Der blev organiseret en decideret træningssamling for alle par i bruttotrupperne samt to juniorpar 

i september 2017 og afholdt observationsturneringer i november 2017 (alle danske par samt to  

juniorpar) og januar 2017 (alle danske par samt 16 udenlandske par) for at fremme konkurrencen 

mellem parrene. 
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Træningssamlingen bestod af mange forskellige elementer, hvor spillerne bl.a. blev præsenteret 

for systeminput, mentaltræning, systemudveksling, spilføring og systemudvikling. Det var et tiltag, 

spillerne gerne vil have igen, men fremtidige samlinger skal i højere grad fokusere på indslag ved-

rørende spillet ved bridgebordet.  

 

Der har været iværksat løbende meldetræning ved først Jan Nielsen og siden Bo Bilde på BBO og 

Correct Contract siden juli 2017, og de par, der ønskede hænder i papirformat, har kunnet bestille 

hænder hos landstræneren. Mere kontinuerlig træning af denne slags er uden tvivl vejen frem, 

hvis vi skal kunne spille med om kvalifikationspladserne til VM 2019 og ved EM til sommer. 

Oberservationsturneringerne blev afholdt over to dage med 102 og 112 spil de to weekender.  

Mange spil over en weekend, men det giver mulighed for at se de enkelte par på tidspunkter, hvor 

trætheden melder sig.  

 

Formatet for turneringen var Monrad, hvor nr. 1 møder nr. 2 i hver runde, nr. 3 møder nr. 4, og så 

fremdeles. Der var dog lagt den begrænsning ind, at parrene kun kunne møde det samme par en 

gang hver dag. 

 

Observationsturneringerne gav mulighed for at observere de enkelte par over mange spil i et kort 

tidsrum og har således været en mulighed for at observere de enkelte par. Der var BBO-

transmissioner fra weekenderne, så Bridgedanmark kunne følge med i indsatsen. 

 

Turneringen i november med deltagelse af danske par blev vundet af Kasper Konow – Michael Ask-

gaard. Turneringen i januar med nordiske par blev vundet af Jonas Houmøller – Lauge Schäffer. 

Af større turneringer har der været fire turneringer i 2017. NM, Neighbour Challenge, Åben EM og 

en stor invitationsturnering i Kina, som vores damer kvalificerede sig til. 

 

Neighbour Challenge i april var ikke den store succes for de danske hold i år. Sekundære placerin-

ger var det, det blev til. Vi stillede med 2 par til både NC og NM for at give parrene mest mulig 

spilletid, når turneringer kun varer 2-3 dage. 

 

Ved NM stillede vi med tre hold, fordi der var et ulige antal hold i damerækken. De to hold der 

spillede om medaljer blev nr 2 i Åben række (John Norris – Allan Cohen og Kasper Konow – Michael 

Askgaard) og nr. 1 i damerækken (Lone Bilde – Helle Rasmussen og Signe Buus-Thomsen – Bjørg 

Houmøller). Det rakte i år dog ikke til at blive bedste nation, fordi Sverige blev nr. 1 i Åben række 

og 2-er i damerækken. 

 

Ved Åben EM stillede vi med to damehold og to hold i Åben række. Det ene damehold missede 

akkurat kvalifikation til kvartfinalen, mens Lone Bilde – Helle Rasmussen og Tina Ege – Stense Far-

holt gik hele vejen og vandt guld! Det første guld til et hold af udelukkende danske spillere. 
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Guldet ved Åben EM resulterede i en invitation til en stor turnering i Kina, hvor Signe Buus-

Thomsen – Bjørg Houmøller, Lone Bilde – Helle Rasmussen og Tina Ege – Stense Farholt deltog i 

konkurrence med syv andre af verdens absolut bedste bridgehold i damerækken. Vi blev nr 5 af 8 

hold efter længe at have ligget nr 3, hvilket er helt acceptabelt med den modstand. Det er noget 

andet at skulle spille mod topmodstand hele tiden, og alle tre par fik masser af erfaring. 

 

Til sommer afholdes EM i Ostende 2018 for Åben række, damehold og seniorhold. Parrene bliver 

udtaget primo marts.  

 

Træningsforberedelserne vil bestå af deltagelse i German Trophy (alle udtagne hold) og Neighbour 

Challenge (Åben + dame) i maj samt en landskamp for damernes vedkommende ultimo marts mod 

Frankrig i Paris. En invitation, der er kommet i stand på grund af deres fine resultater. 

Der vil i hele perioden frem til EM være meldetræning på BBO og Correct Contract, og Eliteforum 

arbejder også på at arrangere spilletræning på BBO mod andre landshold eller internt mod egne 

landshold.  

 

Peter Magnussen har været fungerende landstræner siden 12. december 2017. Nuværende lands-

træner Jacob Røn fratræder sin stilling med udgangan af juli 2018 og fungerer indtil da som  

konsulent for fg. landstræner Peter Magnussen samt DBf. 

 

 

Internationalt arbejde 
 

DBf var i juni 2017 vært for de nordiske mesterskaber i bridge, NM i Horsens, som blev en stor 

succes. I forbindelse med mesterskabet afholdt Dansk Skolebridge, de åbne jyske mester-

skaber i skolebridge. NBU holdt samtidig formands- og direktørmøde, hvor DBf overgav for-

mandskabet og sekretariatsfunktionen for den nordiske bridgeunion, NBU, til det norske 

bridgeforbund. 

 

EBL havde sit anden-årlige møde i februar i år og havde bl.a. fokus på flere kvinder i bridge-

organisationers bestemmende organer samt på skolebridge, hvor DBf holdt oplæg om de  

danske erfaringer. Endvidere blev forskellige sager om svindel drøftet.  

 

Til juni skal EBL vælge ny præsident og eksekutivkomité, hvor de nordiske medlemsorganisa-

tioner stiler mod at indstille og støtte en fælles nordisk kandidat. Mødet finder sted samtidig 

med EM i Oostende, hvor DBf er repræsenteret inden for alle rækker. 
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Modernisering af BridgeCentralen (BC3) 
 

Der er i året arbejdet intenst på færdiggørelsen af første etape af BC3, og en god håndfuld test-

klubber landet over har beredvilligt bistået med at finde små og større fejl, som ingen andre end 

virkeligheden kunne opdage. Det betyder, at vi den 1. maj 2018 lancerer første etape af det nye 

BridgeCentral 3 for alle interesserede klubber. 

 

Eksempler på nyt i BC3: 

 

• Væsentligt forbedret databasekommunikation (kortere ventetid). 

• Enkeltmandsturneringer. 

• Monrad-parturneringer. 

• Minihold og BAM-holdturneringer. 

• Understøttelse af vægtede og/eller ubalancerede scorer. 

• Forberedt for ny mesterpoint-ordning (decimal-mesterpoint). 

• Mulighed for design af klubbens egne udskrifter. 

• Nye resultat-websider, der egner sig til telefon og tablet. 

• Meget bedre samspil med BridgeMate. 

Samtidig er brugergrænsefladen så uændret som mulig, så en BC2-bruger også vil føle sig hjemme 

i BC3 – mens vedkommende i eget tempo afdækker ny funktionalitet. 

 
 
Bridgebutikken  
 

Den samlede omsætning i 2017 var kr. 4.199.977, hvilket var et fald på 4,1%. Indtjeningen blev på 

kr. 2.311.470, hvilket var en stigning på kr. 2,6%. Dette resultat afspejler en nedgang i omsætning 

på de udenlandske kunder på ca. 34% og en stigning i den indenlandske omsætning. Da der opnås 

en bedre avance på de indenlandske kunder, forklarer det fremgangen i indtjening. 

 

Bridgebutikken vil i 2018 fokusere på at udvide sortimentet, herunder at få fremstillet ”egne”  

varer for at være bedre rustet til at møde en forventet stigende konkurrence.  

 

Det er ligeledes et vigtigt fokuspunkt, at få en systematiseret kontakt til vore udenlandske kunder 

for at forbedre salget til dem. På udvalgte markeder vil Bridgebutikken satse på Amazon, hvilket 

giver god indtjening, men selvfølgelig mindre salg gennem agenter.  

 

I Danmark er butikken begyndt at udsende eget nyhedsbrev, dels med gode tilbud og nyheder, 

men også for at sikre en direkte dialog med klubberne om produktudvikling. Vi vil i året også  

afdække mulighederne for en salgsindsats over for ÆldreSagen og golfklubber.  
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I forbindelse med overgang til nyt økonomisystem vil vi lancere en ny webshop med et mere  

moderne lay out. Hele billedsiden skal ligeledes have en opgradering, og tekstdelen skal justeres.  
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Bilag 1. Medlemstal i DBf-klubber pr. 31. december 2017 
 

 

 
 

 

 

 
Distrikt København        
Amagerlands Bridgeklub 87 

Blakset-Klubberne 1.786 

Frederiksberg Bridgeklub 39 

Club Tee 40 

Culbertson Clubben, Kbh 35 

BridgeSalonen 102 

Danske Bank Bridge 53 

Dragør Bridge Club 43 
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Hovedstadens Bridge 123 

HI bridge 14 

Bridgeklubben HCØ 43 

Håndværkerforeningens BK 24 

Islev Bridgeklub 91 

JBK 44 

Klubben af 1929 12 

Københavns Døves BridgeKlub 12 

Københavns Røgfri BK 29 

Kastrup Tårnby Bridgeklub 46 

Bridgeafdelingen iNationalbankensIdrætsforening 16 

One-eyed Jacks 101 

Københavns Bridge Klub 238 

Studenterforeningens BC 100 

Syd-Vest 30 

Trumferne 73 

Young Sharks 45 

Distrikt København 3.226 

 

 

Distrikt Nordsjælland  
Bridgeklubben Aktiv 48 

Bagsværd Bridgeklub 24 

Ballerup Bridge Club 160 

BK 93 33 

Ballerup Ældrebridge 65 

Birkerød Bridgeklub 138 

Bridgecenter Nordsjælland 778 

Bridgelogen 24 

Byens Bridge 54 

BK 80, Hørsholm 44 

COWI-Bridgeklub 57 

Vejlesø Bridgeklub 22 

Farum Bridgeklub 35 

Egelund Bridgeklub 48 

Egebjerg Bridgeklub 40 

Bridgeklubben Femina 40 
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Frederikssund Bridgeklub 45 

Bridgeklubben KVIK 44 

Frederiksværk Bridgeklub 100 

Furesø Bridgeklub 40 

Gentofte Bridgeklub 168 

Gribskov Bridgeklub 15 

Helsinge Bridgeklub 23 

Helsingør Bridgeklub 60 

Slotsbridge - Hillerød 303 

Hjerter Dame, Birkerød 32 

Hjerter 2 48 

Holte Bridgeklub 64 

Hornbæk Bridgeklub 38 

KDY Bridgeklub 55 

Humlebæk Bridgeklub 39 

Hundested Bridgeklub 68 

Hørsholm Bridgeklub 51 

BK for Jægerspris og Omegn 24 

Jydsk Bridgeklub af 1982 18 

Klør Es 22 

Kokkedal Bridgeklub 30 

IBM-Klubben 38 

Lillerød Bridgeklub 212 

Lyngby Røgfri Bridgeklub 72 

Lyngby Bridge Klub 122 

Skævinge Bridgeklub 20 

plan b bridgeklub 51 

Spar Bonde, Farum 28 

Måløv Bridgeklub 32 

Stenløse Bridgeklub 89 

Skovlunde Bridgeklub 79 

Skibby Bridgeklub 26 

Bridge Søllerød 80 

Søborg Bridgeklub 233 

Tisvilde Bridgeklub 90 

Vedbæk Bridgeklub 62 

Værløse Bridgeklub 39 
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Ølstykke Bridgeklub 44 

Distrikt Nordsjælland 4.214 

 

 
Distrikt Østsjælland  
Bridge 2001 48 

Bridgeklubben af 1996 32 

Bridgelogen Roskilde 196 

De 4esser 60 

Greve Strands Bridgeklub 80 

Grønhøj Bridgeklub 40 

Gundsø Bridge Klub 35 

Havdrup Bridgeklub 83 

Herstedernes Bridgeklub 23 

Hvalsø Bridgeklub 39 

Jokeren 64 

Køge Bridge Klub 76 

Lejre Bridgeklub 89 

Mandagsklubben 64 

Reinholdt Bridge 112 

Roskilde Bridgeklub 56 

Roskilde Damebridgeklub 36 

Roskilde Bridge 1945 158 

Spar To 42 

Bridgeklubben Roar 1 

Ruder Es, Hvidovre 215 

Ruder 10 - Ishøj Bridgeklub 167 

Rødovre Bridgeklub 126 

Skovbo Bridgeklub 13 

Solrød Bridgeklub 52 

Spar Dame 64 

Sønderkær Bridgeklub 60 

Vestegnens Bridgeklub 40 

Østsjællands Bridgeklub 165 

Distrikt Østsjælland 2.236 
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Distrikt Vestsjælland  
Asnæs Bridgeklub 65 

Bridgeklubben i Sorø Golfklub 21 

BK59 Holbæk 38 

Bridge 83, Slagelse 246 

Glumsø Bridgeklub 27 

Holbæk Bridgeklub af 1949 57 

Høng Bridgeklub 105 

Jyderup Bridgeklub 38 

Torsdags Bridge 48 

Kalundborg Bridgeklub 172 

Korsør Bridge 51 60 

Korsør Kontraktbridgeklub 68 

Nykøbing S. Bridgeklub 22 

Ringsted Bridgeklub 77 

Rørvig Bridgeklub 32 

Skælskør og OmegnsBridgeklub 66 

Sorø Bridgeklub 128 

Svinninge Bridgeklub 61 

Tuse Næs Bridgeklub 24 

Vig Bridge Club 47 

Distrikt Vestsjælland 1.402 

 

 
Distrikt Storstrøm 
Faxe Bridgeklub 48 

Haslev Bridge Klub 113 

TurneringsklubbenMidtsjælland 28 

Næstved Bridgeklub 206 

Maribo Bridgeklub 53 

MGK bridge 28 

Møn Bridgeklub 119 

Nakskov Bridgeklub 43 

Nykøbing F. Bridgeklub 157 

Nysted Bridgeklub 27 

Bridgeklubben Præstø 76 

Bridgeklubben af 1950 -Vordingborg 61 
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Rødby Bridgeklub 71 

Sakskøbing Bridgeklub 17 

Store-Heddinge Bridgeklub 41 

Torsdagsklubben Præstø 25 

Vestlolland Bridgecenter 155 

Vordingborg Bridgeklub af1974 118 

Væggerløse Bridgeklub 57 

Distrikt Storstrøm 1.443 

 

 

Distrikt Bornholm  
Hasle-Rutsker Bridgeklub 52 

Nyker Klemensker Bridgeklub 40 

Neksø Bridgeklub 55 

Pedersker Bridgeklub 60 

Rønne Bridgeklub 141 

Spar-2, Rønne 89 

Svaneke Bridgeklub 42 

Østerlars/Østermarie BK 27 

Distrikt Bornholm 506 

 
 
Distrikt Nordjylland  
BK af 1973, Hjørring 234 

Brovst Bridgeklub 79 

Brønderslev Bridgeklub 146 

Fjerritslev Bridgeklub 92 

Frederikshavn BK 119 

Hadsund Bridgeklub 59 

Hals Bridgeklub 77 

Hirtshals Bridgeklub 70 

Hjallerup Bridgeklub 100 

Hjerter Es i Skagen 37 

Hobro Bridgeklub 102 

Løgstør Bridgeklub 57 

Nibe Bridgeklub 48 

Bridgeklubben Nord 208 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side 26/30 livet er kort - spil bridge  

 

Pandrup Bridgeklub 89 

Ravnkilde Bridgeklub 48 

Romdrup-Klarup Bridgeklub 36 

Støvring Bridgeklub 56 

Sæby Bridgeklub 112 

Terndrup Bridgeklub 37 

Universitetets Bridgeklub 25 

Vestbjerg Bridgeklub 24 

Vodskov Bridgeklub 80 

Vrå Bridgeklub 59 

Aalborg Bridgeklub 243 

Aars Bridgeklub 65 

Distrikt Nordjylland 2.302 

 

 

Distrikt Østjylland  
Aarhus Bridge Center 74 

Aarhus Golf Bridge 31 

Aarhus Aadal Bridgeklub 93 

Akademisk Bridgeklub, Århus 60 

Bridgeklubben Bellevue 245 

BK 75 Silkeborg 48 

Beder-Malling Bridgeklub 56 

Bridge 82 99 

Bridgeklubben 56, Silkeborg 44 

Brædstrup Bridgeklub 46 

Ebeltoft Bridgeklub 88 

Egå Bridgeklub 60 

Galten Bridgeklub 61 

Hadsten Bridgeklub 37 

Hammel Bridgeklub 115 

Hinnerup Bridgeklub 37 

Horsens Damebridgeklub af1932 56 

Horsens Bridgecenter 49 

Bridgeklubben af 1981 50 

Horsens Ny Bridgeklub 71 

Kissers Bridgeklub, Randers 95 
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Kalø Bridgeklub 40 

Langå Bridgeklub 20 

Mårslet Bridgeklub 50 

Næshøj-Bridge 44 

Kjellerup Bridgeklub 53 

Odder Bridgeklub 132 

Randers Bridgeklub 41 

Rosenholm Bridgeklub 70 

Horsens Bridgeklub af 2017 118 

Ry Bridgeklub 87 

Onsdagsklubben, Silkeborg 60 

Silkeborg Bridgeklub 72 

Spar Es Silkeborg 107 

Skanderborg Bridgeklub 101 

Vejlby-Risskov-Bridgeklub 97 

Aarhus BK 342 

Distrikt Østjylland 2.949 

 

 

Distrikt Vestjylland  
Birdie 94 48 

Bridgeklubben Eagle 28 

Fjends Bridgeklub 53 

Herning Bridgeklub 189 

Holstebro Bridgeklub 111 

Ikast Bridgeklub 75 60 

Kibæk Bridgeklub 83 

Bridgeklubben Kongerne 32 

Lemvig Bridgeklub 119 

Morsø Bridgeklub 143 

Ringkøbing Bridgeklub 158 

Salling Bridgeklub 55 

Skive Bridge Klub 101 

Skjern-Tarm Bridgeklub 58 

Skals Bridgeklub 50 

Struer Bridgeklub 67 

Thisted Bridgeklub 50 
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Uhre Bridgeklub 36 

Ulfborg/Vemb Bridgeklub 81 

Viborg Esserne 131 

Viborg Ny Bridgeklub 170 

Viborg Bridgeklub af 1932 32 

Bjerringbro Bridge Klub 57 

Distrikt Vestjylland 1.912 

 

 

Distrikt Sydjylland  
Bramming Bridgeklub 110 

Billund Bridgeklub 49 

Bridge 2000 48 

Canapé 25 

Christiansfeld Bridgeklub 26 

Enigheden, Sønderborg 141 

Fredericia Bridgeklub 40 

Bridgeklubben Fæstningen 42 

Føvling Bridgeklub 36 

Give Bridgeklub 42 

Grindsted Bridgeklub 112 

Grænseegnens Bridgeklub 58 

Gråsten Bridgeklub 76 

Hedensted Bridgeklub 59 

Haderslev Bridgecenter 282 

Hjerter Dame, Øster Højst 25 

Jelling Bridgeklub 46 

Vejle BridgeCenter 198 

Bridgeklubben Ruder Knægt 28 

Klub 96, BK for Rødding ogOmegn 32 

Lille Klør 207 

Nr. Nebel Bridgeklub 31 

Kolding Bridge Center 273 

Ribe Bridgeklub 150 

Strandhuse Bridgeklub 65 

Spar K, Esbjerg 49 

Tistrup og Omegns BK af 1982 24 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side 29/30 livet er kort - spil bridge  

 

Storeslemmen 209 

Varde Bridgeklub 212 

Ved Grænsen, Tønder 25 

Toftlund Bridgeklub 88 

Vejen Bridgeklub 58 

Vojens Bridgeklub 19 

Ølgod Bridgeklub 74 

Aabenraa Bridge Center 308 

Distrikt Sydjylland 3.267 

 

 

Distrikt Fyn  
BK 45 35 

Bogense Bridgeklub 48 

BK 51, Faaborg 93 

Bridge 80, Odense 53 

Bridgeklubben af 1936, Odense 82 

Bridgeklubben Nordfyn 35 

Bridge 95, Faaborg 40 

Bridgeklubben Skovsbo 48 

Assens Bridgeklub af 1951 40 

Højby Bridgeklub 168 

Bridgeklubben Højfyn 53 

Kerteminde Bridgeklub 45 

Skt. Klemens Bridgeklub 40 

Klør 5 31 

Langelands Bridgeklub 56 

Langeskov Bridgeklub 100 

Læseforeningens Bridgeklub 136 

Middelfart Bridgeklub 92 

Morud Bridge Klub 89 

Munkebo Bridgeklub 38 

Nyborg Bridgeklub 105 

Bridgeakademiet 93 

Nørre Aaby Bridgeklub 47 

Odense Bridgeklub 59 

Odense Damebridgeklub 43 



 

 

 

 

 

 

 

 

Side 30/30 livet er kort - spil bridge  

 

Otterup Bridgeklub 32 

Ringe Bridgeklub 97 

Ruder 7 40 

Sidste Stik 48 

"Bridgecenter ""Skallen""" 30 

Svendborg Bridgecenterclub 40 

Svendborg Bridgeklub 234 

Bridgehuset 33 

Thurø Bridgeklub 32 

Tåsinge Bridgeklub 56 

Ældre Sagens Bridgeklub 68 

Ældresagens fredagsbridge iOdense 60 

Ærø Bridgeklub 47 

Distrikt Fyn 2.486 
 
 
Godthåb Bridgeklub  22 

 

I alt  25.965 
 

 


