Nyhedsbrev for december 2019
Nyheder
Den landsdækkende handicapturnering
Den landsdækkende handicapturnering genindføres søndag d. 1. marts 2020. Bagerst i
dette nyhedsbrev finder du en annonce for turneringen, som vi håber, at du vil dele med
medlemmerne i klubben.

Ny redaktør af Dansk Bridge
Den 1. januar starter Palle Reimann som ny kommunikationskonsulent i DBf, og bliver
samtidig ny redaktør af Dansk Bridge.
Hvis du har noget, som du gerne vil have i bladet, skal du derfor fremover sende en
mail til enten dansk@bridge.dk eller palle@bridge.dk.
Deadlines for annoncer mv. er som altid den 1. i hver måned.

Opdatering af klubbens stamdata på BridgeCentralen
Kontaktdata på klubberne på DBf’s hjemmeside viser i øjeblikket, udover formandens
navn, e-mail og telefonnummer, også dennes private adresse. Det mener vi egentlig ikke
er relevant. Det vil vi derfor, i starten af det nye år, sørge for at få slettet.
Derudover er det pt. klubbernes officielle adresse, der fremgår på DBf’s hjemmeside. Vi
vurderer, at det må være mere relevant at det i stedet bliver klubbens spillested, der
vises her.
Da denne info kommer direkte fra BridgeCentralen, vil vi derfor bede klubberne om at
opdatere klubbens spillested i BridgeCentralen. Hvis klubbens adresse og spillested er den
samme, skal adressen fremgå i såvel rubrikken for ”Klubbens adresse” og i rubrikken
”Spillested” i BridgeCentralen.
Til brug for både afgang og tilgang af medlemmer har vi brug for at kende noget mere til
aldersfordelingen. Derfor vil vi gerne, for medlemsstatistikkens skyld, opfordre klubberne
til at registrere nye medlemmer med fødselsdata, når disse oprettes i BridgeCentralen.
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Nedtælling til bridgefestivalen 2020
Planlægningen af Dansk Bridgefestival 2020 er i fuld gang og i januar-nummeret af Dansk
Bridge løfter vi lidt af sløret for, hvad I kan forvente af festivalen i 2020. I februarnummeret vil det fulde program være tilgængeligt.
Programmet for festivalen bliver offentliggjort på festivalens hjemmeside
www.bridgefestival.dk, mandag d. 13. januar 2020 kl. 12.00. Tilmeldinger til
festivalen åbnes også d. 13. januar 2020 kl. 12.00 på www.flexbillet.dk/dbf.
Vi håber derfor, at du som klubformand vil være med til at sprede budskabet til
klubbens medlemmer.

Orientering
Klubdagen 2019
Lørdag d. 9. november blev der afholdt Klubdag i Middelfart, og her blev der udvekslet en
masse ideer og inspiration klubberne imellem.
Du kan se en opsamling af de tre workshops på et nyoprettet område på DBf’s
hjemmeside. Med det nye område på hjemmesiden, vil vi give klubberne mulighed for at
fortsætte den gode dialog, interaktion og videndeling, som vi oplevede, I havde god gavn
af på Klubdagen. Vi har derfor også etableret et interaktivt forum, hvor I kan dele ideer
og inspirere hinanden. Opsamlingen på Klubdagen kan du finde på www.bridge.dk under
Klubinfo -> Klubdag 2019.
Du kan også læse mere om Klubdagen i december-nummeret af Dansk Bridge på side 18
og 19.

Midtvejsmøde
Repræsentanter fra DBf’s 11 distrikter var søndag d. 10. november samlet til
midtvejsmøde, som blev afholdt i forlængelse af Klubdagen dagen forinden.
Referatet fra midtvejsmødet er nu tilnængeligt på hjemmesiden under Medlemsinfo ->
Referater -> Repræsentantskabsmøder og midtvejsmøder
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BC3 - ny release giver mulighed for hastighedsforbedring
Søndag d. 15. december forventes en ny release, v.338 i Bridgecentralen, hvor fokus især
er på at forbedre hastigheden. I den nye version vil turneringsarrangøren have mulighed
for at fravælge VISNINGEN af:
•
•
•

Deltagernes handicap (HAC)
Forventet score
Handicap-resultat på hjemmesider og papirudskrifter (på hjemmesiden kan man
stadig med et klik gå til personlig handicapoversigt og videre til turneringens
handicapresultater)

Hvis man kan acceptere at undvære disse informationer på print, vil der være en
tidsbesparelse på turneringsopstart og beregning af resultater. Det skyldes, at alle
beregninger kan foretages på den lokale Bridgecentral. Hvis HAC-informationer skal
inkluderes (som det hidtil altid er gjort), omfatter det dataudveksling mellem den lokale
Bridgecentral og DBf’s dataserver.
Alternativt kan man vælge at anvende den gamle opsætning.
Valget foretages i Bridgecentral i dette skærmbillede:
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Ved klik i den øverste cirkel anvendes den hurtige version uden traditionel HAC-visning.
Det er vigtigt at bemærke, at den valgte opsætning vil være gældende for samtlige
turneringens sektioner (Det vil i de fleste klubber typisk betyde en turnering over 3-5
spilledage). BC husker dette flueben på den pågældende PC. Så vær opmærksom!
Valget kan ændres for turneringer, som endnu ikke indeholder resultater. Herefter fanger
bordet.

Turneringskalenderen for 2020/2021
Turneringskalenderen for 2020/2021 er lige på trapperne, og kan ses på www.bridge.dk
under Turneringer inden jul.

Jul & nytår i DBf
Sekretariatet og bridgebutikken holder lukket mandag d. 23. december, fredag d. 27.
december og mandag d. 30. december.
IT-supporten holder åbent som sædvanligt.
Vi er tilbage igen torsdag d. 2. januar 2020.

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår
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SPARK DIT
HANDICAP NED
- og vind fine præmier
LANDSDÆKKENDE HANDICAPTURNERING

Handicapsystemet blev indført i Danmark i 2013 og er blevet en stor succes. Mange spillere følger deres handicap
nøje og glæder sig over, når det lykkes at puffe det magiske tal nedad.

X

I 2020 genindfører vi den landsdækkende handicapturnering. Så sæt
kryds i kalenderen
Søndag den 1. marts 2020, hvor du har chancen for at sparke dit handicap i bund.
Turneringen
De samme kort spilles forskellige steder i lander, og der er både lokale præmier og præmier fra DBf
på højkant til de par, der forbedrer deres handicap mest – lokalt og nationalt.
I alt tæller 24 spil med i landsresultatet. Klubberne kan lokalt godt spille mere end 24 spil, men kun
spil 1-24 regnes med på landsplan. Hvis der er spillere til mere end én række i en klub, opdeles
rækkerne efter styrke.
Foruden præmierne til de største handicapforbedringer er der også sølv- og guldpoint på spil i den
landsdækkende turnering til de par, som klarer sig bedst i den samlede stilling. Ligesom ved Klubsølv i efteråret sammenlignes resultaterne over hele landet. Der er sølvpoint til de par, som scorer
bedst lokalt, mens topscorerne på landsplan høster guldpoint.
Tilmelding & pris
Læs mere om turneringen i februar-nummeret af Dansk Bridge, hvor du også kan se, hvor du kan
spille med, og hvordan du tilmelder dig. Prisen er 200 kr. per par.

