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Nyhedsbrev til DBf´s distrikter, klubber og andre interesserede 
  
          Juni 2017 
  
       
 
Kære distrikter og klubber.  
Vi har fra flere klubber og distrikter hørt ønsker om en mere regelmæssig 
information fra DBf til klubber og distrikter, der omhandler både relevant 
information fra DBf til klubberne samt aktivitetsrettede og organisatoriske 
spørgsmål. Et sådant ønske vil vi gerne imødekomme, og vi håber, det også kan 
bidrage til at løfte det fælles informationsniveau i DBf-familien. Derfor vil 
sekretariatet fremover stile efter at udsende et månedligt nyhedsbrev til 
distrikter og klubber. Nyhedsbrevet afløser Klubnyt og vil udkomme den sidste 
fredag i måneden bortset fra juli og december. Vi prøver med nyhedsbrevet at 
ramme bredt, og derfor kan noget af stoffet være mere relevante for nogle 
end for andre. Vi hører så gerne fra jer, om der er grundlag for at tilpasse 
omfang og indhold.  
Distrikter og klubber er også velkomne til at fremsende forslag til indhold i 
nyhedsbrevet. Idéer m.v. kan sendes til direktør Charlotte Fuglsang, 
cfu@bridge.dk 
På sigt vil vi gerne gøre nyhedsbrevet relevant for både medlemmer og f.eks. 
eksterne samarbejdspartnere, som vi kan have en interesse i, kender til DBf og 
også taler DBf´s sag.  
 
I dette nyhedsbrev kan I læse om: 

• Bestyrelsens strategiproces 
• Bo Ulrich Munch, midlertidig formand fr Breddeudvalget 
• Organisationsdag 
• EM guld til Danmark 
• Status på udrulning af den ny Bridgecentral – BC3 – herunder 

informationsmøder 
• Pizza og bridge 
• Skolebridgelæreruddannelse 
• Bridgefestival 
• Juniorcamp 
• Nye kurser 
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Hovedbestyrelsens strategiske pejlemærker for DBf. 
Hovedbestyrelsen havde i maj måned et strategiseminar, hvor to 
medlemsklubber var inviteret til at fortælle om deres ønsker til DBf, samt 
direktøren dansk Golf Union til at fortælle om deres arbejde med klubber 
m.v.  
Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at varetagelsen af klubbernes 
interesser, som står først i DBf´s formålsparagraf, fortsat skal være en 
hovedhjørnesten i DBf´s opgaveløsning. Hovedbestyrelsen har her fokus på 
fire områder:  

1. Hvordan hjælper DBf klubberne til at blive bedre i forhold til 
rekruttering og fastholdelse af medlemmer.  
I den forbindelse ønsker hovedbestyrelsen at skaffe økonomisk råderum til 
at ansætte en medarbejder i DBf´s sekretariat med kompetencer til at 
understøtte og inspirere klubbernes arbejde -herunder sikre et tæt 
samarbejde med Breddeudvalget og klubpartnere.  

2. Intern kommunikation 
Kommunikationen ud til klubberne skal styrkes og gøres mere regelmæssig 
gennem bl.a. udsendelse af nyhedsbrev til distrikterne og klubber sidste 
fredag i hver måned. Nærværende nyhedsbrev er et første forsøg på dette. 
Samtidig skal det klub-relaterede arbejde styrkes i Dansk Bridge. Har I 
forslag til emner m.v., så tøv ikke med at sende dem til cfu@bridge.dk. 

3. Hvordan får vi en god dialog med de uorganiserede klubber? 
Hvordan kan vi få de uorganiserede klubber gjort til en relevant 
samarbejdspartner for DBf – kan vi her overveje forskellige partnerskaber? 
Det vil DBf kigge nærmere på og også gerne høre fra klubber, der allerede 
samarbejder med f.eks. ældresagsklubber. 

4. Nye, fleksible medlemsskaber – ”one size fits all” er på sigt ikke 
tilstrækkeligt, hvis bridgen skal udbredes til nye målgrupper. Dette ønsker 
vi bl.a. at have på som tema til en den kommende organisationsdag i 
november. Et initiativ er allerede planlagt med ”pizza og bridge”, som I 
kan læse mere om et andet sted i nyhedsbrevet. 

 

Bo Ulrich Munch, midlertidig formand for Breddeudvalget 
Hovedbestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at udpege Bo Ulrich 
Munch som midlertidig formand for Breddeudvalget. Bo er medlem af 
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hovedbestyrelsen, men har også via sin ledelse af Østsjællands 
Bridgecenter en bred berøringsflade til Bridge-DK. 
HB vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke Sus Vang for hendes 
store indsats i Breddeudvalget. 

 
 
Organisationsdag 
Lørdag d. 11. november 2017 indbydes alle interesserede til den første udgave 
af organisationsdag i Danmarks Bridgeforbund. Til organisationsdagen kan ALLE 
deltage, både folk fra distrikterne, klubbestyrelser og menige medlemmer. 
Derfor vil invitationen også kunne findes i Dansk Bridge til september. Alle 
klubber vil få tilsendt invitation til at hænge op i klubben ved sæsonstart. Sæt 
gerne kryds i kalenderen og fortæl andre om dagen! Vi håber, at rigtig mange 
af jer vil komme og være med til at forme fremtiden i Danmarks 
Bridgeforbund. 
Formålet med organisationsdagen er, at alle organisatoriske lag i DBf (HB, 
distrikter, klubber, udvalg og sekretariat) sammen diskuterer relevante emner.  
Herved opnår vi 
• Alle har mulighed for at komme med input til deres forbund 
• Alle har mulighed for at komme i dialog med andre organisatoriske lag 
• Hovedbestyrelse, udvalg og sekretariat bliver synlige 
• Hovedbestyrelsen får en pejling på, i hvilken retning klubber ønsker, DBf 

skal bevæge sig 
 
Sted: Comwell Korsør, Ørnumvej 6, 4220 Korsør.  
Tid: kl. ca. 11.00 til kl. 18.00 
Vi planlægger en blanding af foredrag i plenum og workshops, hvor alle har 
mulighed for at deltage i 2 workshops efter eget valg 
 
Workshops: 

• Frivillighed ved Finn Caspersen 
• Klubstrukturer/fleksible medlemskaber ved Steen Løvgreen og Thomas 

Schønfeldt 
• Juniorbridge -herunder differentiering af undervisning ift 

begyndere/øvede ved Morten Bilde 
• BC3 ved Henning Mikkelsen 
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Foreløbig tidsplan: 
• 11.00 Velkommen 
• 11.10 Foredrag om frivillighed v. Tommy Krabbe 
• 12.30 Intro til workshops 
• 13.00 Frokost 
• 14.00 Workshops 
• 15.30 kaffe 
• 16.00 Workshops 
• 17.30 Afrunding og tak for i dag 

 
Om Tommy Krabbe: 
”Tommy Krabbe er Danmarks største kapacitet, når det kommer til foredrag 
om social kapital, forandring, ildsjæle og trivsel i organisationen. Som 
foredragsholder er han fuld af power og pointer og ikke gemt bag en endeløs 
række af PowerPoints. Han er selv et klart eksempel på den energi og 
inspiration, der kendetegner en brændende ildsjæl, og det smitter af på 
tilhørerne. ” 
 
Man kan allerede nu tilmelde sig ved at sende en mail til dbf@bridge.dk 
 
EM guld til Danmark 
Ved de åbne europæiske mesterskaber i Montecatini juni 2017 endte et dansk 
damehold øverst på podiet efter en rigtig flot indsats af Tina Ege, Stense 
Farholt, Helle Rasmussen, Lone Bilde og kaptajn Bo Bilde. Undervejs besejrede 
de danske damer flere af verdens stærkeste, professionelle hold! Et sådant 
resultat skaber stolthed indadtil og god omtale udadtil, og man har kunnet 
læse om det fantastiske resultat i flere aviser. 
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Indfasning af ny BridgeCentral – BC3 
Indfasningen af den nye BridgeCentral, BC3, i udvalgte klubber er nu ved at 
blive tilrettelagt med henblik på sæsonstart sept. 2017. Kriteriet er at 
udvælge relevante klubber med erfarne BC-brugere som er vant til at 
håndtere fejl m.v.  
Det handler om at sikre, at fejl ikke sker i for mange klubber fra start men 
netop rettes til før, et større antal klubber er koblet til indfasningen – 
dette også for at sikre tilstrækkelig IT-support. 
Når de første erfaringer er gjort, og eventuelle tilpasninger er foretaget, 
kan vi sætte stadig større grupper af brugere i gang. De mere komplekse 
klubber, dvs. dem med flere spilledage og flere BC-brugere, skal have en 
mere nuanceret support, og dette skal også koordineres med bl.a. 
superbrugere i distrikterne. 
 
Er der særlige ønsker til indfasning m.v. fra hhv. distrikter og klubber, kan 
der rettes henvendelse til forbundssuperbruger Henning Mikkelsen, som 
koordinerer indfasningen sammen med vores leverandør SSD. 
Målet er stadig fuld indfasning i foråret 2018 – dvs. inden sæsonafslutning. 
Husk også informationsmøderne under bridgefestivalen i Svendborg, se 
dette link for nærmere information: 
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=21944 
 
Pizza og Bridge 
Rigtig mange klubber arbejder med bridge på skoler og i andre 
ungdomsmiljøer, og langt de fleste steder vil klubberne gerne have dem 
ned i klubben, så bridge overgår fra at være en skoleaktivitet til også at 
være en fritidsaktivitet, og vi kan få indsluset alle de nye spillere i 
juniormiljøet i Danmarks Bridgeforbund. På baggrund af gode erfaringer fra 
Norge lancerer vi et koncept til indslusning af nogle af alle disse børn og 
unge i klubberne, nemlig ”Pizza og bridge”. Her lægges op til, at man 
inviterer alle interesserede ned i klubben et par gange om måneden til 
uforpligtende pizza og bridge. Vi vil gerne kunne starte op ved sæsonstart 
2017. Alle nysgerrige klubber, der gerne vil arbejde hen imod at få helt 
unge spillere ind i klubben, er mere end velkomne til at henvende sig til 
Trine Binderkrantz (trine@bridge.dk)i sekretariatet og få mere at vide. 
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Skolebridgelæreruddannelse 
Breddeudvalget har besluttet at igangsætte arbejdet med en 
skolebridgelærer uddannelse. Konkret sker dette i et samarbejde 
mellem Torben Kelså, Birte Kjeldsen og Morten Bilde. Der er ud-
arbejdet materiale og der gennemføres en kursusweekend den 2.-3. 
september 2017. Der resterer stadig få pladser. Læs mere på DBf´s 
hjemmeside via dette link 
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=21956 
Der gennemføres en kursusweekend mere senere på året. 
 
Bridgefestival 
I skrivende stund er der 207 hold tilmeldt til Vinoble Open. I år har vi 
inddraget tennishallen i spillearealet. Det har simpelthen været 
nødvendigt, på grund af den helt fantastiske tilslutning til Vinoble Open. 
En anden nyhed i år er, at vi forsøger os med tre handicap-inddelinger i 
mange af bronzeturneringerne. Dette gør vi på baggrund af deltager-
evalueringer fra 2016.Begynderfestivalen er i år vokset betragteligt. Der er 
pt. 120 tilmeldte. 
Årets tredje nyskabelse er derfor en særlig begynder-række i 
bronzeturneringerne kl. 19 søndag den 9. og mandag d. 10 juli. Disse 
rækker er også åbne for spillere, som ikke deltager på begynderfestivalen. 
Dog skal man være startet på bridge efter den 31. juli 2015. 
Ellers bliver det ’business as usual’, men vi håber på og regner med, at der 
igen i år sættes deltagerrekord. 
Vi ses lige om lidt i Svendborg. 
 
Juniorcamp 
Man kan stadig nå at tilmelde sig til sommeren juniorcamp i Svendborg. Det 
foregår d. 8.-9. juli i Svendborg idrætscenter, og det er gratis at deltage. 
Anbefalet alder er 10-25 år, og man kan både komme helt uden at have 
spillet bridge før, og hvis man f.eks. har spillet lidt derhjemme. Der er som 
altid undervisning på flere niveauer. 
Læs mere på linket her  
http://www2.bridge.dk/Fi-
les/Filer/Juniorbridge/flyere/Juniorflyer%20sommer%202017.pdf 
eller kontakt trine@bridge.dk for mere info. 
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Nye kurser 
DBf lancerer et kursus for skolebridge-lærere.  
Kurset har primært vægt på at styrke de pædagogiske evner som 
bridgelærer, håndtere undervisningen af børn og hjælpere, samt give et 
grundlæggende kendskab til Nordisk Standards systemtænkning. Fokus vil 
være træning i undervisning af børn. 
Desuden vil der blive undervist i støttematerialer, organisering, motivering 
af børn, motivering af skoler, undervisningskoncepter (introkurser/valgfag), 
implementering af børn i bridgeklubberne mm.  

DBf lancerer et kursus for klubbestyrelser 
For at sparke gang i kurset tilbydes der 2 gratis kurser. Et øst for og et vest 
for Storebælt. 
Der kan deltage max. 3 klubber pr. gang. Skulle mere end 3 melde sig er 
det først-til-mølle princippet, som gælder. 
Hvis der er stor geografisk afstand, og de tilmeldte klubber ikke kan enes 
om et sted for afholdelse, er det ligeledes først-til-mølle princippet, som 
gælder. 

 

Du kan læse mere om begge kurser på bridge.dk under ”kurser”. 
 

  

 

 

 


