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Nyhedsbrev 
Til alle bridgespillere i Danmark   
 

• Deltag i klubsølv og få chancen for at spille mod 

Zia og HKH Prinsgemalen 

• Mød nye bridgebekendtskaber i pokalturneringen 

• Nye seniorer udklækket 

 

             

 
Spil klubsølv og vind en plads til pro/am-turneringen ved CBI  
I ugen den 19. – 23. november gentager DBf succesen fra forårets klubsølv, hvor 
spillere ude i landets klubber dyster om at være bedst på landsplan.  
 
Som noget ganske særligt bliver der fra samtlige 11 distrikter trukket lod om en 
plads ved pro/am-turneringen som optakt til den internationale parturnering 
Copenhagen Bridge Invitational, der bliver afholdt på Tivoli Hotel & Congress 
Center i København fra den 21.-24. februar 2013 med deltagelse af en række af 
verdens bedste udenlandske og danske par.  
 

 
Forventningsfulde deltagere før startskuddet til pro/am ved CBI i 2010 

Asminderød, 27. september 2012 
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De 11 vindere af lodtrækningen bliver inviteret til at deltage i pro/am-
turneringen torsdag den 21. februar, hvor samtlige topspillere deltager med hver 
deres amatørmakker. Udover stjerner som Zia Mahmood deltager HKH 
Prinsgemalen ligeledes i turneringen. 
 
Invitationen til klubspillerne inkluderer drinks og canapéer i de andre deltageres 
selskab både før og efter turneringen og ikke mindst en hotelovernatning på selve 
spillestedet efter turneringen, uanset hvor i landet, man kommer fra.  
 
Klubber, der ønsker at spille klubsølv, skal blot oprette turneringen i 
Bridgecentralen. Vejledning findes på www.bridge.dk under turneringer. Alle 
spillere kan deltage lokalt klubberne, der er tilmeldt klubsølv, og via deltagelse er 
man automatisk med i lodtrækningen. Der bliver trukket en vinder fra hvert 
distrikt. 
 

 
To af verdens bedste, Geir Helgemo og Zia Mahmood, ved CBI 2010 

 
Sidste frist for tilmelding til pokalturneringen nærmer sig 
Pokalturneringen er årets hyggeligste turnering. Alle kampe frem til semifinalerne 
afvikles under private forhold og indebærer et lille traktement. Mange danner 
varige bridgebekendtskaber som følge af en pokalkamp. I de første runder møder 
man hold fra sin egen landsdel, men kan få fornøjelsen af at møde spillere fra 
hele landet, hvis man når langt i turneringen. Turneringen tiltrækker årligt 
mellem 150 og 250 hold med deltagere fra nybegyndere til elitespillere.  
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Fakta om pokalturneringen:  
- Der er guldpoint til vinderholdet i hver kamp 
- Man får en chance til, hvis man taber allerede i første runde 
- Divisionshold træder først ind fra runde 4 
- Tilmelding sker på pokal.bridge.dk senest den 15/10 2012  

 

 
Boller og hygge halvvejs gennem en pokalkamps 40 spil 

 

 
Seniorhold for årgang 1952 
Hvert år udklækkes et nyt antal seniorer, og i år er turneringen åben for spillere, som 
er født i 1952 eller tidligere. I år er det tredje sæson for DBf's utroligt 
populære seniorturnering, som sidste sæson tiltrak 30 hold. 
  
Seniorholdturneringen spilles over weekenderne 19.-20. januar 2013 og 13.-14. april 
2013. Den første weekend spilles indledende runder i Slagelse og Bjerringbro, og selve 
finalerunden afvikles i år i Bjerringbro. 
   
Mangler du makker eller par til holddannelse, kan kontakt formidles via DBf. Skriv en 
mail til charlotte@bridge.dk.  
 
Tilmelding senest den 30. november 2012 via: 
www.bridge.dk / Medlemsinfo / Tilmeldingsblanketter 
Bemærk, at man skal logge ind på medlemsinfo med medlemsnummer og navn for at 
kunne tilmelde et hold. 
 
 


