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Kære klubformænd,
Her er de seneste klubnyheder fra DBf.

IT-nyt
BridgeCentral har holdt flyttedag Natten til lørdag d. 17. august flyttede vi alle
klubbernes databaser fra vores gamle samarbejdspartner PIL til vores nye server
hos Blanye i Odense. Flytningen gik problemfrit.
Flytningen sker grundet det meget kedelige nedbrud, vi oplevede i efteråret, hvor
det tog tre døgn, inden vi var oppe at køre igen. Med vores nye ordning skulle vi i
tilfælde af nedbrud være oppe at køre igen på få minutter.
Handicap Som de fleste nok ved, havde vi debut på vores handicapsystem i
Vingsted i sommer. Alle klubber skal nu til at registrere handicap. BridgeCentral
udregner automatisk alle de nødvendige handicapændringer.
Der har været nogle ”børnesygdomme” i forbindelse med handicap:
 Hastighed og generel ustabilitet ved udregning af turneringer med flere
rækker
 Problemer med oversiddere/tomme pladser på startlisten, som forvirrede
handicapudregningen
Der kom en ny version af BridgeCentral den 29. august, hvor disse problemer er
løst.
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Angivelse af handicap Hvis der dukker en spiller
op i klubben til et åbent hus eller som substitut,
der ikke findes i BridgeCentral i forvejen, er det
vigtigt, at man forsøger at anslå spillerens
handicap.
Vælg fra den dropdownmenu, der er til rådighed.
(se billedet)
Testturneringer Det er meget vigtigt at klubberne
benytter Kursusklubben, når der skal prøves
forskellige ting, da det ellers uretmæssigt ændrer
på spillernes handicap.
Kursusklubben er en sandkasse, hvor man kan lege
uden, at det influerer på handicap eller
mesterpoint. Man bliver afkrævet en kode, når
man starter Kursusklubben. Den fås i sekretariatet.
Skifteplaner og handicap Handicapformlerne har vist sig uegnet til indvævet
Howell og Mitchell. Udfordringen vil være løst inden Klubsølv.
Nødprogram Da vi har brugt meget tid på at få optimeret hastigheden på
BridgeCentral, har vi været nødt til at udskyde ”Nødprogrammet”, der kan
udregne en parturnering, i tilfælde af at man ikke har internetforbindelse, når
turneringen er slut. Programmet vil være klar inden Klubsølv.
I tilfælde af manglende internet ved turneringsstart, kan man i Velkomstvinduet i
BridgeCentral hente en anvisning til, hvordan man starter Bridgemate uden brug
af BridgeCentral.

Bridgelærerkursus
Første modul af bridgelæreruddannelsen, BLU1, starter i oktober 2013. Kurset har
fokus på praktisk gennemførelse af et begynderkursus, pædagogik og bridgefagligt
indhold af Nordisk Standard bog 1 og 2.
Kurset består af 3 opgavesæt, der afleveres i oktober november og januar, samt
højskoleophold fra den 7. februar 2014 kl. 17.00 til den 9. februar kl. 15.00.
Prisen er 2.400 kr.
For tilmelding m.m., skriv til Charlotte Koch-Palmund (charlotte@bridge.dk)
Se mere om bridgelæreruddannelse på bridge.dk/klubinfo/kurser.

spil bridge – livet er kort

Side 2/6

Fakturering i efteråret
Bogholderen minder om, at der i starten af
september bliver faktureret mesterpoint for
perioden 1/5 til 31/8 2013.
Hvis I ønsker nærmere specifikation end det, der
fremgår af opkrævningen, kan I skrive til Peter
Barington på pb@bridge.dk
Samtidig minder vi om, at den 15/10 er
skæringsdatoen for kontingentopkrævning. Det vil
sige, at alle ind-og udmeldelser skal være
opdateret inden denne dato.
Faktureringen for kontingent har betalingsfrist 15/11 2013.

Materiale til medlemsrekruttering
DBf har udarbejdet en folder målrettet nysgerrige og potentielle bridgespillere. I
kan downloade den i god printkvalitet på www.bridge.dk  Klubinfo  Materialer
til download.
Vi printer og sender også gerne en række
eksemplarer. Skriv til dbf@bridge.dk
Folderen kan fx bruges:
 Ved klubbens deltagelse i
lokale/kommunale arrangementer
 Hvis klubben ønsker at hverve nye
medlemmer ved fx at lægge folderen på
et bibliotek, en cafe, i tennisklubben
eller skakklubben
 Til at stikke nogle venner i hånden efter
en hyggelig aften
I princippet er alle medlemmer velkomne til at promovere bridge og måske kapre
nye medlemmer; bare husk at bede om tilladelse til at lægge folderen.
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Junioraktiviteter
Under www.bridge.dk  Klubinfo  Materialer til
download ligger ligeledes en flyer for den næste
juniorcamp den 2.-3. november 2013 i Feriecenter
Øster Hurup.
Print den, hæng den op og giv den til alle de unge
mennesker, I støder på. Der er plads til alle fra rene
begyndere til landsholdsstjerner, og det er
oplevelsen værd for alle unge, også selv om de ikke
på forhånd er interesserede i bridge.
Samtidig er der lavet en oversigt over
junioraktiviteterne i sæsonen 2013-2014. Download
den, giv den til jeres børn og børnebørn, hæng den
op, og hvis I er så heldige at have juniorer i
klubben, så giv dem et kærligt spark bagi.

Begynderbridge på BBO
DBf arrangerer i den kommende sæson seks turneringer for begyndere på BBO.
Ideen er at give begynderne mulighed for at prøve kræfter med både BBO og det
at spille turnering. Modstanderne er på samme niveau, og vi håber, det vil give
mange mod på at fortsætte.
Det er gratis at deltage i turneringerne, som er åbne for kursister og klubspillere,
som er startet på bridge efter den 31. juli 2012.
Spillene bliver udvalgt, så de ikke er for skæve og svære, så kom endelig i gang
med at fortælle jeres kursister om BBO-turneringerne.
Turneringerne spilles følgende datoer – hver gang fra kl. 15.00 til ca. 17.00:
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Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

den
den
den
den
den
den

17. november 2013
8. december 2013
12. januar 2014
9. februar 2014
16. marts 2014
13. april 2014
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DBf har en lille BBO-folder, der blandt andet beskriver, hvordan man opretter sig
på BBO. Den sender vi gerne til kursisterne. Send blot en mail til
charlotte@bridge.dk og fortæl, hvor mange I har brug for.

Klubkonsulenter
DBf vil gerne minde om, at alle klubber og distrikter ganske gratis kan trække på
en klubkonsulent.
Klubber kan fx bruge en klubkonsulent til:
 At orientere om diverse tilbud og rabatordninger, som forlaget tilbyder
 At finde inspiration til forbedring af klublivet
 At optimere organisationen og arbejdsdelingen i klubben bedst muligt
 At inspirere til start af bridgeundervisning for nye medlemmer
 At inspirere til videregående undervisning, samarbejde med andre klubber
mv.
 At orientere om BridgeCentral, Bridgemates m.m., således at der til enhver
tid er den bedst mulige resultatformidling
Distrikter kan fx bruge en klubkonsulent til:
 Inspiration til nye tiltag i distriktet (undervisning, sociale islæt, alternative
turneringer)
 Samarbejde med andre distrikter (fælles turneringer, undervisning,
fastholdelse af medlemmer, større tilslutning til forbundsturneringerne)
Alle klubber og distrikter kan ganske gratis trække på vore konsulenter.
Konsulentassistancen spænder lige fra telefon/mail til lokale besøg.
Konsulenterne hører organisatorisk hjemme under Breddeudvalget, og de er
derfor til enhver tid ajour med udviklingen i forbundet og kan enten selv hjælpe
eller rådgive om, hvor man skal henvende sig.
DBf’s tre klubkonsulenter:
Hans Christian Nielsen bridgeborgen@mail.dk
Hans Kristian Sørensen hksoerensen@stofanet.dk
Steen Løvgreen hanst@stofanet.dk
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Opdatering af undervisningsmaterialet
Til klubbens undervisere
Der er kommet opdateringer af undervisningsmaterialet til
Nordisk Standard:


Slides til NS bog 1 og 2 er blevet revideret og
opdateret med opgaver



Slides til NS bog 3 og 4 er udarbejdet, og ligger som
det øvrige materiale på bridge.dk – Klubinfo – For
bridgelærere

Samtidig er der udkommet en systemoversigt i
lommeformat, som er en quick guide med indhold som
svarers 2. melding, indmeldinger, oplysningsdoblinger,
modspilsprincipper, pointgrænser og Blackwood.
Den er ganske gratis og kan rekvireres via
www.bridgeforlaget.dk; der skal blot betales porto.

Klubsølv
Årets landsdækkende Klubsølv-turnering bliver afholdt i ugen 18.–22. november
2013. Prisen er 10 kroner pr. spiller (dækker ikke sølvpoint). For at deltage i
turneringen vælger man ganske enkelt turneringen Klubsølv i BridgeCentralen.
Der har været lidt forvirring omkring Klubsølv og alternativ Klubsølv:
 Man kan spille op til 10 stk. Klubsølv-turneringer i ugen 18.–22. november
(en eftermiddag og en aften hver dag)
 Man kan kun spille én alternativ Klubsølv
 Hvis man har spillet blot én Klubsølv, kan man IKKE spille alternativ
Klubsølv
 Har man spillet Alternativ Klubsølv, kan man ikke spille Klubsølv
Mange hilsener fra
Sekretariatet
Danmarks Bridgeforbund
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