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Klubnyt 

 
 
Til alle DBf-klubber og deres medlemmer 
 

 Bridgens Dag 

 Juniorcamp 

 Klubsølv 

 CBI 

 Kurser 

 Renovering af BridgeCentral 

 Bridgebutikken 

 Mesterpointreglementet 
 

 
 

 

             

Klubnyt sendes kun til formanden for klubben, men meget af informationen er 
også relevant for andre, så I må meget gerne printe og hænge op i klubben 
samt videresende til resten af bestyrelsen/andre relevante personer. Tak for 
hjælpen  
 
Den nye sæson er netop begyndt, og vi håber, I alle er kommet godt i gang. 
Særligt alle jer, der har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med 
Bridgens Dag og starter undervisningshold op. I sekretariatet er vi også klar til 
at hjælpe jer og jeres medlemmer godt i gang, så skriv eller ring hvis I har 
spørgsmål. 
 

Bridgens Dag 
 
Mere end 100 klubber landet over deltog i Bridgens Dag med arrangementer af 
meget forskellig karakter. Helt overordnet set var dagen en succes, men det 
gælder selvfølgelig ikke alle steder. Det er forskelligt, hvor meget og hvilket 
arbejde klubberne har lagt i det op til d. 28. august, og det er også forskelligt, 
hvor stor en succes, det blev. De fleste steder hvor man har gjort meget ud af at 
aktivere alle klubbens medlemmer og komme ”på gaden” og snakke med folk i 
byen, fik man også et pænt antal besøgende, men der er desværre også 
eksempler på at klubber, trods et stort forarbejde, ikke fik det udbytte, de havde 
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håbet. Vi sender evalueringsmateriale ud til alle i løbet af efteråret, og vi vil også 
bede de klubber, der IKKE deltog i Bridgens Dag om at besvare – vi vil nemlig 
gerne vide, hvorfor I ikke var med. Vi håber, at vi på baggrund af denne 
evaluering og opsamling af både gode og mindre gode erfaringer kan få tilrettet 
arbejdet, så det bliver en endnu større succes næste gang. 
I kan læse mere om Bridgens Dag i Dansk Bridge til oktober. 

 
Juniorcamp 
 
Næste juniorcamp finder sted i Blaksets Bridgecenter i København den 12.-13. 
november. Vi vedhæfter en flyer, som vi håber, I vil sætte op i klubben. 
Måske er det en fra jeres klub, der finder frem til den næste danske 
verdensmester?  

 
Klubsølv 
 
Årets klubsølv finder sted d. 7.-11. november 2016. Læs om reglerne og find 
instruktionen på linket herunder. Igen i år trækker vi lod om pladser til pro/am 
turneringen i forbindelse med CBI. Læs mere i næste afsnit. 
 
http://www2.bridge.dk/Klubs%C3%B8lv%202016.aspx?ID=19359 

 
Copenhagen Bridge Invitational (CBI) 
 
I januar 2017 finder Copenhagen Bridge Invitational atter sted. I lighed med de to 
foregående gange bliver der udtrukket et heldigt par fra hvert distrikt blandt alle 
de klubber, som deltager i DBf’s Klubsølv.  

Lodtrækningsvinderne bliver inviteret til at stille op som par i pro/am-turneringen 
torsdag den 19. januar mod alle verdensstjernerne, og samtidig får parret en 
overnatning i et dobbeltværelse på Radisson Blu Scandinavia Hotel samme nat. 

En deltager sagde efter pro/am-turneringen i 2013, hvor hun udover alle 
bridgestjernerne også mødte HKH Prins Henrik. ”Pro/am-turneringen var mit livs 
oplevelse.”  

Parret skal være indforstået med at stille op i lokalpressen for at deltage. 

http://www2.bridge.dk/Klubs%C3%B8lv%202016.aspx?ID=19359
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Selv om der kun er et vinderpar pr. distrikt har alle alligevel chancen for at 
opleve CBI ved enten at byde på en stjernemakker i pro/am-turneringen eller 
stille op i sideturneringen Radisson Blu Scandinavia IMP Pairs, som løber fredag-
søndag den 20.-22. januar og er åben for alle. 

 

 

Læs mere på cbi.bridge.dk og få tilsendt en CBI-plakat til at pryde klublokalet. 

Kurser 

Bridgelæreruddannelsen modul 2 
I starten af 2017 afholdes 2 BLU2 kurser som opfølgning på de 5 BLU1 kurser, som 
blev afholdt i år. 
Datoerne er 
4. – 5. februar på Sjælland 
18. – 19. marts i Jylland 
 
Begge kurser, som starter lørdag formiddag og slutter søndag eftermiddag, er med 
overnatning. 
Pris og sted er ved at blive fastlagt. Hold øje på www.bridge.dk under kurser.  
 
Der er flere af jer, der har efterspurgt kurser i BridgeCentral. Opdateringen af BC 
er beskrevet i et særskilt afsnit. Vi udbyder kurser lige så snart, den nye BC og det 

http://www.bridge.dk/
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tilhørende undervisningsmateriale er klart. Vi regner med, at kurserne kommer til 
at ligge i begyndelsen af det nye år. Disser kurser kommer selvfølgelig også til at 
ligge på bridge.dk under kurser.  
 

Renovering af BridgeCentral 
 
Vi har i dansk bridge på alle niveauer brugt IT til administration og 
turneringsafvikling i mange år, og siden 2005 har turneringssoftwaren været 
BridgeCentral. Den er blevet udviklet på baggrund af ældre programmer og 
erfaringer, og for nogle år siden besluttede DBf at renovere hele programpakken. 
Renoveringsopgaven har stået på i lang tid, og nu nærmer tiden sig, hvor den 
renoverede udgave af BridgeCentral kommer på gaden. Det sker efter planen i 
efteråret 2016. 

 

I de mange år siden 2005 har brugererfaringer og et stort antal forslag til 
ændringer været opsamlet og bearbejdet, og mange af dem er løbende blevet 
indarbejdet i programopdateringer lige siden. Derfor har vi i dag en version 2.4.5, 
som er en hel del anderledes end version 1.0! Brugererfaringerne har også 
afdækket et behov for nogle ændringer, som ikke lige lod sig udføre simpelt. 
Derfor har de måttet vente på den rette lejlighed til at blive implementeret, og 
denne lejlighed er nu ved at nærme sig. 

 

Den renoverede BridgeCentral indeholder en lang række ændringer, forbedringer 
og rettelser af i dag kendte uhensigtsmæssigheder. Dertil kommer på nogle 
områder en anderledes opbygning, som udvider mulighederne for anvendelse. Det 
gælder såvel flere turneringsformer som formidling af information om turneringer 
på papir og hjemmesider. 

 

Selve udseendet af BridgeCentral på skærmen ændres ikke meget, for 
brugergrænsefladen har fra starten været velfungerende, men under 
motorhjelmen er der betydelige ændringer, som brugeren ikke ser direkte, men 
som gør programmet mere effektivt mange steder og mere fleksibelt i praktisk 
brug. 
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Kendte mangler og uhensigtsmæssigheder, som bliver ændret og forbedret: 

 mere smidig håndtering af substitutter 

 rettelser af fejl ved håndtering af substitutter med deraf følgende fejl i 
mesterpoint- og handicap-beregninger 

 mange flere muligheder for scorejusteringer og –korrektioner, herunder 
følger af deltageres forkerte bordplacering 

 udbedrede mangler ved udskrivning af start- og resultatlister på papir og 
indholdet i udskrifterne 

 forbedret håndtering af en turnering på tværs af flere rækker og sektioner  

 afhjulpne vanskeligheder i forbindelse med et ulige antal deltagere i par- 
og holdturneringer 

 forbedret og udvidet automatik ved mesterpointberegning, især sølv- og 
guldtildelinger 

 afhjælpning af mangler ved resultatpræsentation på hjemmesider. 

Nye muligheder: 

• udskiftning af den indbyggede hjemmeside-editor med en ny, der har flere 
muligheder 

• en ny platform med en åben standard at generere hjemmesider på, så nye 
måder at præsentere resultater på bliver mulige, og så andre 
softwareudviklere kan udvikle egne løsninger, og så dynamisk 
resultatpræsentation bliver mulig (running scores) 

• bedre integration mellem Bridgemate og BridgeCentral 

• nye turneringsformer, som BridgeCentral hidtil ikke har understøttet, og de 
vil komme til i takt med afslutningen af renoveringen af BC (enkeltmands, 
holdturnering for ulige deltagerantal, minihold, pokalturneringer, 
enkeltkampsturneringer (fx slutspil), BAM-opgørelse, IAF-opgørelse, 
Monrad-varianter). 
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Inden disse herligheder bliver frigivet, skal det renoverede program gennemtestes 
grundigt, og den proces sættes i gang tidligt i efteråret 2016. 

Bridgebutikken 

Bridgebutikken vil fortsat meget gerne vejlede omkring forslag til bogpræmier 
som alternativ til vin. Ring til Jacob i butikken, hvis I er nysgerrige. 

Derudover har butikken dette klubtilbud i øjeblikket: 

 

Mesterpointreglementet 

I forbindelse med renoveringen af BridgeCentral udbygges den automatiske 
beregning af mesterpoint kraftigt. Sideløbende hermed er det besluttet at indføre 
decimaler på sølv- og guldpoint. Det betyder, at der indføres nye regler for 
afrunding og oprunding mange steder i Mesterpointreglementet. De store 
ændringer er: 
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• Bronzepoint forbliver hele tal i tabellerne 

• Sølvpoint vil fremover blive beregnet med én decimal – altså med 
tiendedele af et sølvpoint, fx 4,3 SP 

• Guldpoint vil fremover blive beregnet med to decimaler – altså med 
hundrededele af et guldpoint fx 5,75 GP. 

Disse ændringer får betydning for diverse turneringer med guldsanktion, hvor 
konverteringen af sølv- til guldpoint vil ske med de ændrede oprundingsregler. 

Samtidig gør vi op med princippet om at betragte holdturneringer som et samlet 
hele, der først beregnes mesterpoint for, når turneringen er afsluttet. Fremover 
vil mesterpoint blive beregnet sektion for sektion og bogført straks – ligesom for 
parturneringer. Bonus for visse holdturneringer vil som hidtil blive beregnet, når 
turneringen er afsluttet. 

Endelig indføres ændringer i beregningen af mesterpoint i handicapturneringer, så 
både de bedste præstationer som hidtil bliver belønnet med mesterpoint og – som 
det nye – de bedste forbedringer af handicap også kan blive belønnet med 
mesterpoint efter nærmere specificerede regler. 

Betaling for mesterpoint ændres også, så den bliver afhængig af deltagerantal i 
stedet for som nu antallet af mesterpointregistreringer. Det åbner op for, at der 
fremover vil blive mesterpoint til den bedste tredjedel, hvor det i dag kun er den 
bedste fjerdedel, der får mesterpoint. Samtidig med ændringen af 
betalingsprincip ophører begynstigelsen af holdturneringer. Det betyder at 
klubber, der spiller meget holdturnering, kommer til at betale mere for 
mesterpoint, end de er vant til, mens klubber, der kun spiller parturnering, 
slipper lidt billigere. 

Vi satser på at indføre de nye MP-regler og afregningsprincipper samtidig med, at 
den nye BridgeCentral frigives. 

Kommende turneringer 
 

Tilmeldingen er åben til både damehold, seniorhold, Radisson BLU 
scandinavian IMP-pairs og pokalturneringen. Vi håber, at I vil hjælpe os med 
at få så mange tilmeldte som muligt. Husk i øvrigt, at i denne sæson forsøger 
vi og med FRI TILMELDNING til DM for Seniorpar, der som vanligt afholdes i 
forbindelse med Bridgefestivalen i Svendborg i uge 28. Vær opmærksom på, at 
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flere distrikter afholder distriktsmesterskab i Seniorpar, hvor man nogle 
steder kan vinde en betalt plads til DM-finalen - for ikke at tale om æren ved 
at være distrktsmester! Gør meget gerne jeres medlemmer opmærksomme på 
det, nærmere info følger i Dansk Bridge. 
 

 
Sidste års vindere af, ja, rigtigt gættet, damehold  

 
Mange hilsener fra 
 
Sekretariatet i DBf 


