Nyhedsbrev for december 2017
Nyheder
Udviklings- og klubkonsulent
2. januar starter Louise Flintegaard Pedersen som
udviklings- og klubkonsulent. Louise er 31 år gammel,
cand.merc. SOL (Strategi, organisation og ledelse) og
kommer fra en stilling som udviklingskonsulent i IkastBrande kommune.
Stillingen i DBf er en ny stilling og opgaven er overordnet
defineret således:
• at understøtte og udvikle DBfs klubber, herunder
inspirere klubbernes arbejde med udvikling af bridge til nye målgrupper
• at skabe udvikling af et godt klubliv
• at styrke samarbejdet med frivillige
• at sikre et tæt samarbejde med breddeudvalget og klubpartnerne
Louise bliver således sekretariatets ansigt i breddeudvalget og klubpartnernes
nærmeste samarbejdspartner; men det ligger i høj grad i stillingen at Louise også
selv skal ud i landet og møde organisationsfolk fra alle niveauer.
I det nære sigte skal Louise sikre at alle gode ideer bliver samlet op og gjort til
viden, der er tilgængelig i organisationen. I et længere perspektiv kan det
formuleres sådan at Louises job er at sørge for, at turneringsbridge organiseret
med klubber og et forbund også har en plads i årene 2020, 2030 og 2050.
Prins Henriks Grand Prix
Vi har igen fået mulighed for at samarbejde med ugebladet Søndag om at afvikle
Prins Henriks Grand Prix i Allerhuset søndag den 6. maj 2018 og igen vil vi gerne
indbyde jer – klubberne – til at afholde lokale kvalifikationsheat til de ca. 72
finalepladser der bliver i Allerhusets kantine med udsigt over Københavns havn.
Hvis I ønsker at afholde et kvalifikationsheat skal I ansøge jeres distrikt ad samme
vej, som når I ansøger om sanktion til en sølvturnering. Dette giver distrikterne
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mulighed for at koordinere fx at ikke alle klubber afvikler heats den samme dag,
men at såvel kalenderen som geografien bliver bredt dækket.
Ansøg senest 21. januar. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om hvem
(klub/klubber) der er arrangør, hvor turneringen spilles, hvornår turneringen
ønskes gennemført (dato og tidsrum), om der skal spilles om sølv- eller guldpoint
samt beskrivelse af, hvorledes man tilmelder sig.

FAKTA
•
•
•

•

•

Prins Henriks Grand Prix omtales i februar i Dansk Bridge og alle
lokale kvalifikationsheat oplistes i marts-nummeret.
Klubber arrangerer individuelt eller i samarbejde lokale
kvalifikationsheats i perioden 15. marts – 29. april.
For et kvalifikationsheat gælder det:
o Arrangøren vælger om der skal spilles om sølvpoint (mindst 42
spil) eller guldpoint (mindst 55 spil)
o Turneringen tæller ikke med i klubbens kvote af åbne sølv- og
guldturneringer
o Turneringen skal være åben for deltagere fra udenfor klubben
o Arrangøren opkræver deltagerindskud kr. 300,- per deltager
(600,- per par) og viderebetaler kr. 100,- per deltager til DBf.
For det resterende deltagerindskud skal klubben byde
deltagerne på en frokost samt i øvrigt afholde omkostningerne
ved arrangementet, fx til præmier, mesterpoint, kortlægning,
turneringsleder osv.
Antallet af finalepladser der spilles om i hvert kvalifikationsheat
kendes ikke før ansøgningsfristens udløb – men vil selvfølgelig blive
afgjort og udmeldt før 15. marts.
Finaledeltagerne betaler ikke indskud til finalen og bydes på frokost
undervejs i turneringen - men de skal selv sørge for rejse til samt
eventuelt ophold i København.
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Ledige opgaver søger frivillige hænder
Vi har i øjeblikket to opgaver, der søger varme, frivillige hænder:
1. BBO-koordinator. Personen skal vælge hvilke begivenheder, der skal
transmitteres fra, opsætte transmissionen på BBO, træffe aftale med
spillestedet, rekruttere indtastere og kommentatorer, reklamere for
transmissionen oma.
2. SoMe-redaktør. Personen skal puste liv og endnu mere liv i DBf’s
tilstedeværelse på de sociale medier, gerne i en koordinerende rolle, hvor
personen opbygger et net af kilder fra hele organisationen.
Bemærk at ingen af opgaverne forudsætter særlige tekniske kvalifikationer – det
kan læres. De helt rigtige ildsjæle skal hellere være en Koordinator med stort K
og en Historie-Fortæller med både stort H og F. Og bemærk også, at nok er der
budget at arbejde med fx til afløning af indtastere; men opgaverne som BBOkoordinator og SoMe-redaktør er og forbliver ulønnede!
Sidder den helt rigtige person et sted i din klub og spiller? Spred ordet, prik ham
eller hende på skulderen og sig, at vi ser frem til at høre fra endnu en frivillig, der
finder glæde i at formidle vores skønne sport bridge.

Orientering
Ny plan for release af BC3
IT- og turneringschef Jeppe G Knappe har efter sin tiltræden i september
gennemgået og revideret releaseplanen for BC3 og HB har accepteret den
reviderede plan.
Vigtigst for brugerne fra den nye plan:
• Panelet af testklubbber udvides som udgangspunkt ikke – så klubber der
ikke allerede er konverteret til BC3 konverteres ikke i forårssæsonen
• 1. maj frigives BC3 og en egentlig massekonvertering iværksættes
• 1. september er BC2 helt udfaset i klubberne.
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Under festivalen vil enkelte turneringer, fx en enkeltmandsturnering, blive
afviklet i BC3; men BC2 vil i 2018 være hovedsystemet i Svendborg. Det skyldes
blandt andet, at tilrettelæggelsen af festivalen begynder før 1. maj.
Opkrævning for mesterpoint
Fakturaerne for klubbernes og distrikternes tildelinger af mesterpoint i periden 1.
maj – 24. december 2017 er klargjort og bliver udsendt i begyndelsen af det nye
år.
Valget af den lidt skæve periode skyldes at vi har skiftet økonomisystem i
juledagene og at vi derfor gerne ville have sådan en opgave væk af vejen inden
opstarten på det nye system.
For jer betyder det kun, at når I i begyndelsen af maj modtager en opkrævning
for perioden 25. december 2017 – 30. april 2018, så er det ikke en fejl 😊
Ansættelse af salgskonsulent til Bridgebutikken
Vi har ansat Anders Hjorth i den ledige stilling. Anders starter 1. februar.
Bridgefonden
Donationerne til Bridgefonden gik ind i en forrygende slutspurt og bredden blandt
donorerne er nu stor nok til at Bridgefonden også i 2017 kan opretholde sin status
som almennyttig fond – tusind tak for det! Lige om lidt skriver vi 2018 og så er det
forfra igen mod de 100 donorer.
Et projekt, der har fyldt meget hos Bridgefonden i de seneste år er skole- og
juniorbridge, der – ikke mindst pga. en række forrygende og flittige ildsjæle synes at stå på tærsklen til en veritabel guldalder. Men hverken ild eller flid gør
det alene, så hjælp med til at sprede ordet, fx om at tænke Bridgefonden ind når
der skal skrives testamente. Læs mere på www.bridgefonden.dk.

Vi i sekretariatet ønsker alle medlemmer et rigtig godt nytår!
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