Danmarks Bridgeforbund
Hørkær 32B
DK – 2730 Herlev
Telefon +45 48 47 52 13
E-mail: dbf@bridge.dk

Referat af Breddeudvalgsmøde fredag d. 19. maj 2017 i Askov

Deltagere
Jacob Røn (JR)
Torben Kelså (TK)
Helle Jacobsen (HJ)
Sus Vang (SV)
Charlotte Koch-Palmund (CKP)

Dagsorden
1. Breddeudvalgsopgaver v/SV og CKP
2. Handicapturneringen v/CKP
3. Uddannelse af undervisere til skolebridge v/TK
4. Koder til BBO v/SV
5. Test på hjemmesiden ved tilmelding til it-kurser v/SV
6. Forslag til ’treat’ på BLU3 v/SV
7. Hvidbog for klubber v/HJ
8. e-learning v/TK og JR
9. Taskforce til hvervning af uorganiserede klubber v/alle
10. Begynderfestival 2018 v/SV
11. Organisationsdag v/alle
12. Eventuelt

Bridge – mere end et spil

Side 1/4

Breddeudvalgsopgaver
CKP informerede om, at hun går ned i tid pr. 1. september 2017.
Breddeudvalgsopgaver skal derfor fremover løses af en anden. Udvalget fik en liste
med de opgaver, som sekretariatet løser for BU. Kan nogle fremover løses af
frivillige?
SV fortalte, at hun havde besluttet at stoppe som formand for BU, og hun træder ud
af udvalget senest efter Dansk Bridgefestival 2017.
Udvalget tog beslutningen til efterretning med beklagelse.

Handicapturneringen
Deltagende par i den landsdækkende handicapturnering falder år for år.
2015 – 222
2016 – 170
2017 – 146
Udvalget drøftede, om turneringen skulle udgå. Vi besluttede at spørge distrikterne.
Simpelt flertal vil afgøre det. Hvis distrikterne vælger at beholde turneringen, vil BU
støtte op med bedre kommunikation og markedsføring af turneringen.

Uddannelse af undervisere til skolebridge
TK har snakket med Morten Bilde om, hvad det kræver at undervise børn i bridge.
Dels kræver det træning i at undervise unge i små hurtige bidder, dels kræver det
en anden pædagogik end ved undervisning af voksne.
BU vil gerne udvikle en uddannelse til undervisning af børn, men det kræver, at der
er en handleplan for, hvordan de unge implementeres i bridgemiljøet. Det ligger ikke
I BU, men vi samarbejder gerne med U26 komiteen om dettte. TK har opgaven.

Koder til meldetræning på BBO
Poul Kelså har lavet en vejledning og et komplet kode-sæt. Dette skal præsenteres i
septembernummeret af Dansk Bridge, og koderne skal lægges på bridge.dk. Poul
kan ved kontaktes på pouk.bbo@gmail.com BU sørger for en erkendtlighed til Poul
som tak for den store indsats. HJ leverer artiklen til Dansk Bridge.
JR bruger www.correctcontract.com til landsholdstræning. Her kan de samme koder
anvendes.
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Test på hjemmesiden ved tilmelding til it-kurser
Vi ønsker en måde hvorpå, vi kan afdække kursisters kendskab til BridgeCentral på
forhånd. Der er meget forskelligt niveau på kursister, og det giver dårligt udbytte for
alle. En lille test på nettet med 3 spørgsmål er en mulighed. Ud fra svarene deles
kursisterne op.
Alternativet er e-learning om turneringsformer. Evt. hele it-kurset som e-learning.
Det drøftes på næste møde i undervisningsudvalget. TK tager en snak med Lars
Anedersen om hans afløser.
BLU3
SV foreslog at man på BLU3 fik en gæsteforelæser, som havde forstand på
mnemoteknikker, da dette måske kunne gøre det nemmere for kursister at huske
alle pointgrænserne.
Udvalget drøftede, om det i stedet ville være bedre at få input af nogen, som har
kendskab til, hvordan ældre lærer. Beslutningen blev, at undersøge om vi kan finde
personer med faglig ekspertise indenfor læring af ældre. CKP har opgaven.
Hvidbog for klubber
Siden på bridge.dk er stadig under udvikling. Sekretariatet lægger løbendede ny
relevant information på.

e-learning
Der skal nedsættes en gruppe for e-learning. TK er ansarlig for dette. Fra
sekretariatet bør Jacob Kehl deltage.

Taskforce til hvervning af uorganiserede klubber
Hvervning af uorganiserede klubber afhænger af, om vi får en ny kontingentstruktur.
Vi afventer derfor beslutning angående dette.

Begynderfestival 2018
Overgår til ny formand.
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Organisationsdag
Vi afventer et konkret udspil fra Hovedbestyrelsen. BU har, som situationen er nu,
ikke ressourcer til at drive projektet.

Eventuelt
Udvalget ønsker en beskrivelse af DBf’s holdpyramide på bridge.dk CKP har
opgaven.
BU skal have udarbejdet en kommunikationshandleplan. DBf opfordres til, at
frivillige indenfor alle områder coaches i at kommunikere på relevante platforme.
Udvalget ønsker en artikelserie i Dansk Bridge med fokus på klubber, som er vokset
meget / og eller har en fedt klubliv. Artiklerne skal have fokus på frivillighed på
klubbasis.
Tidligere lå programmet ’spil bridge’ på hjemmesiden. CKP finder det frem igen.
Under begynderfestivalen vil vi gerne filme HK Sørensens indlæg om etik. Det er
planen at lægge filmklip på youtube.
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