Nyhedsbrev for august 2019
Nyheder
Klubdag i DBf
Den 9. november i år inviterer DBf alle klubber til Klubdag på Hotel Park i Middelfart. Her
skal vi diskutere, hvordan vi sammen kan udvikle og udbrede bridgen i Danmark.
Temaerne for Klubdagen er bestemt ud fra jeres besvarelser i interessentanalysen. Vi
takker samtidig alle jer, som har taget jer tid til at svare. Ca. 250 medlemsklubber har
givet sig tid til at svare på de mange spørgsmål. Det giver en svar% på 80 og det er meget
tilfredsstillende, når man tænker på, at alt arbejdet i DBf´s medlemsklubber sker på
frivillig basis.
Se programmet for klubdagen i september-nummeret af Dansk Bridge.
Hver klub har som udgangspunkt mulighed for at tilmelde to deltagere til Klubdagen.
Deltagelse i selve Klubdagen er gratis, mens klubberne selv skal afholde udgifterne til
transport. Tilmelding kan ske via www.flexbillet.dk/dbf senest mandag d. 23. september
2019 kl. 12.00.

Nyt mesterpoint-reglement
Den 1. september 2019 bliver MP-reglementet erstattet med et nyt. Det nye reglement vil
kunne ses på DBf’s hjemmeside.
De vigtigste ændringer for klubbernes bronzeturneringer vil være:
•
•
•

Betaling for mesterpoint ophører. (Erstattes af en bordafgift, som beskrevet i
Nyhedsbrevet, Maj 2019).
Der tilskrives nu mesterpoint til mindst en tredjedel af feltet. (Tidligere mindst en
fjerdedel).
I meget store rækker vil mindste tilskrivning blive 1 bronzepoint.

Sølvpoint vil fremover blive registreret med en decimal og guldpoint med 2 decimaler.
Tidligere blev tildelinger på mindre en ét guldpoint konverteret til sølvpoint. De vil
fremover blive registreret som guldpoint med decimaler.
Det nye MP-reglement vil i højere grad være baseret på formler, hvor det gamle tog
udgangspunkt i tabeller. Der vil snarest blive lavet et tillæg til de nye regler, hvor vi bl.a.
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vil vise de mest almindelige turneringsformer i en skematisk form, så man har et overblik
uden at skulle anvende matematiske formler. Skemaerne vil dog være forenklede, da der
ikke vises alle afrundinger og alle mulige deltagerantal samt korrektioner for
styrkeopdelte rækker.
Hvis I har spørgsmål til de nye regler, kan I kontakte økonomi- og regnskabschef Morten
Henningsen på morten@bridge.dk eller 4847 5213.

Pokalturneringen 2020
Tilmeldingen til pokalturneringen 2020 er nu åben.
Pokalturneringen er din chance for at vinde et stort mesterskab! Turneringen er åben for
alle medlemmer af Danmarks Bridgeforbund, så tilmeld dig og se, om du kan skabe en
pokaloverraskelse. Pokalturneringen er opbygget, så alle hold, der spiller med fra start,
er garanteret mindst to kampe. Hold med divisionsspillere træder først ind i turneringen
senere.
Kampene i pokalturneringen spilles privat og plejer at være en hyggelig oplevelse.
Indskuddet til turneringen er kun 500 kroner pr. hold.
Tilmeld dit hold her. Og betal indskuddet via Flexbillet her.
Tilmeldingsfristen er søndag den 15. september 2019, og 1. runde spilles søndag den 6.
oktober 2019.
Vedlagt i dette nyhedsbrev finder I desuden et skriv, som I kan hænge op i klubben.
Vi håber at se nye og gamle pokaldeltagere.

Orientering
Bridge til Aarhus Festuge og Kulturnatten i København
Selvom vi i år ikke officielt afholder Bridgens Dag i forbundsregi, er der flere klubber
rundt om i landet, der her ved sæsonstart selv har taget initiativ til forskellige åbne
arrangementer for at komme ud blandt mulige nye bridgespillere.
Blandt andet er arrangementerne i to Aarhusklubber i år kommet med i programmet for
Aarhus Festuge. Lørdag den 31. august og søndag den 1. september i år inviterer hhv.
Aarhus Bridgeklub og Bridgeklubben Bellevue alle nysgerrige og spirende kortentusiaster
til drop-in bridge. Ved bridgebordet får deltagerne mulighed for at kaste sig over spillet
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sammen med andre uerfarne spillere, imens en mere rutineret bridgespiller guider dem
igennem.
Fredag den 11. oktober 2019, deltager DBf igen ved Kulturnatten i København. Vi indtager
nøjagtig samme position som sidst - i Oktogonen på Det Kongelige Bibliotek.
Vi håber, at rigtig mange festugedeltagere og kulturnatteravne lægger vejen forbi og at
de forhåbentlig bliver bidt af bridge.

Juniorcamp
Næste juniorcamp finder sted den 2-3. november i Bridgehuset, Kildegården 2, 4000
Roskilde. Invitationen er vedlagt dette nyhedsbrev.

Opkrævning af kontingent
Husk at vi fra den 1. september 2019 lukker for muligheden for at ændre primærklub for
dem, der er medlem af flere klubber. Det gør vi for, at klubberne kan opkræve korrekt
kontingent fra medlemmerne, og vi herefter kan fremsende en korrekt faktura til
klubberne baseret på det antal medlemmer, der er registreret og dermed opdateret i
BridgeCentral den 15. oktober 2019. Fra den 1. oktober åbner vi igen op for skift af
primærklub.

Aktivitetskalenderen 2019/2020
Husk, at I altid kan finde DBf’s aktivitetskalender på vores hjemmeside. Her kan I finde
datoerne på de forskellige forbundsarrangementer, der forløber henover året.
Aktivitetskalenderen findes under Turneringer -> Aktivitetskalender 2019-2020 på
www.bridge.dk eller tryk her for direkte link.
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