Nyhedsbrev for marts 2018
Nyheder
Omlægning i distributionen af Dansk Bridge
Vi har tidligere orienteret om, at portostigningen hos PostNord udfordrer os voldsomt
mht. distribution af bladet. Derfor har vi i første omgang indgået aftale med Bladkompagniet, som pt. omdeler bladet. Portoen er dog blevet en meget stor omkostning for
DBf, og vi risikerer, at bladets distribution på årsbasis kommer til at koste ligeså meget
som hele den øvrige bladproduktion.
Vi ved, at bladet er meget skattet blandt sine læsere og er bindeleddet mellem det
enkelte medlem og forbundet; og det ønsker vi over en kam skal forblive sådan.
Hovedbestyrelsen har derfor drøftet forskellige alternativer til en billigere distribution af
bladet. Vi har i den anledning rettet henvendelse til samtlige klubformænd for at høre,
om de kan støtte op om en klubvis distribution af bladet; altså at medlemmerne skal
afhente bladet i den klub, hvor de er primærmedlem.
Vi har også overvejet om man skulle påbegynde en digitalisering af bladet. Det er der
mere delte meninger om, men også her har forbundets hovedbestyrelse vurderet, at vi
må kigge ind i den moderne verden og dermed tage fat på en gradvis digitalisering. Det
betyder, at Dansk Bridge fremover vil udkomme på følgende måde:
•
•
•
•
•
•

Der udkommer fortsat ti numre om året.
Til maj lancerer vi en Dansk Bridge-app, så man kan læse Dansk Bridge på sin
smartphone, tablet eller PC i en kvalitet, som havde man sit blad i hånden.
Numrene september til april vil fortsat blive trykt og sendt som pakkepost til
primærklubben, hvor bladet så skal afhentes.
Numrene maj og juni, hvor de fleste klubber holder sommerferie, vil fremover kun
udkomme digitalt.
Alle numre fra 1941 og til det allernyeste vil stadig være tilgængelige på
bridge.dk
Hold øje med bridge.dk – her skriver vi når app’en bliver tilgængelig i AppStore og
Google Play.

Denne nyhed bliver også bragt i april-nummeret af Dansk Bridge.
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Bridgens Dag 2018
Fra sekretariatet vil vi igen opfordre klubberne til at melde sig til Bridgens Dag.
Bridgens Dag løber af stablen søndag d. 26. august 2018, og er et landsdækkende åbenthus arrangement for alle klubber som gerne vil invitere interesserede indenfor og derved,
forhåbentlig, få nogle nye medlemmer til vores medlemsklubber.
Ligesom til sidste Bridgens Dag er de eneste krav for deltagelse:
• engagement,
• at I har lyst til at få flere medlemmer,
• at I opretter et undervisningshold, hvis der er kursister til det.
Jo flere klubber der er med, desto større er mulighederne for landsdækkende dækning af
dagen. Fra sekretariatets side er vi i gang med at undersøge mulighederne for landsdækkende annoncer i Berlingske og Jyllands-Posten.
Husk at hjemmesiden, www.bridgensdag.dk er samlingstedet for Bridgens Dag. Her findes
information om dagen, deltagende klubber og en masse hjælpe-materiale til download.
Siden er under løbende opdatering, og der vil, som vi nærmer os dagen, komme
yderligere materiale til download som fx flere færdige pressemeddelelser som henvender
sig til forskellige målgrupper (fx juniorer, hvis det er den vinkel I vil tage i brug til
Bridgens Dag).
Hvad har I brug for?
Hvis der er det mindste I har brug for, så sig endelig til😊 Har I brug for hjælp til at
sprede nyheden om Bridgens Dag? Har I brug for hjælp til pressemeddelelser? Har I brug
for hjælp til at arrangere Bridgens Dag? I skal ikke holde jer tilbage – vi står klar med
hjælp til stort og småt.
Kontakt Udviklings- og klubkonsulent Louise Pedersen på mail: lfp@bridge.dk eller på
telefon 4847 5213 / 9363 8117.
Del ud af jeres erfaringer
Hvis din klub var med sidste gang, og gerne vil dele ud af nogle erfaringer, gode historier
eller råd til resten af klubberne, hører vi gerne fra jer, så vi kan få det på hjemmesiden
og det kan komme alle til gode.

spil bridge – livet er kort

Side 2/6

Vil I være med?
Vil I gerne deltage – vi vil gerne at I deltager. Mange af jer har sikkert allerede planlagt
at deltage i Bridgens Dag, men det er vigtigt at I også fortæller os det, så vi kan opdatere
hjemmesiden med rette informationer når vi nærmer os dagen.
Send en mail til dbf@bridge.dk og meld jer til – hellere i dag end i morgen, men gerne
senest primo april.
Til Distrikterne
Vi opfordrer distrikterne til at tage en aktiv deltagelse i Bridgens Dag og bistå deltagende
klubber med at sprede nyheden om Bridgens Dag i jeres respektive distrikter.
Desuden tilskynder vi til, at distrikterne sørger for, at der er et bredt repræsentativt
antal deltagende klubber i jeres distrikt med til Bridgens Dag – også geografisk.

DM for begyndere 2018
Kvalifikation til DM for begyndere løber af stablen over hele landet søndag d. 8. april
2018. Alle begyndere i landet (spillere, der er begyndt på bridge efter d. 31. juli 2016)
får herved mulighed for at spille turnering med ligemænd.
Der kåres lokale vindere, og alle rækkevindere kvalificerer sig til finalen om DM for
begyndere, som spilles i Svendborg under Dansk Bridgefestival juli 2018.
Vi vil gerne tilskynde til, at alle klubber opfordrer netop jeres begyndere til at stille
op til kvalifikationen. Spred gerne nyheden i klubben via flyer, mund-til-øre og hvad I
ellers kan finde på😊
En samlet liste over afholdelsessteder kan ses via dette link:
http://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=22150
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Orientering
Titelskift i Mesterpoint i Dansk Bridge
Det er blevet besluttet at genindføre annonceringen af titelskift i Mesterpointordningen i
Dansk Bridge. Allerede fra maj-nummeret offentliggøres navnene på nye klubmestre,
distriktsmestre, kredsmestre, forbundsmestre og stormestre i Dansk Bridge. Alle titelskift
fra 1. september 2017 vil blive annonceret i maj-nummeret.
Bemærk dog at titelskift i gradueringer (= stjerner) ikke annonceres i Dansk Bridge – det
er kun titelskift der giver ny farve på etuiet der annonceres.
Alle titelskift (inkl. titelskift i gradueringer) vil fra maj også kunne læses på hjemmesiden
under Turneringer -> Mesterpoint -> Seneste titelskift.

Nyt om Bridgefestivalen
Planlægningen af sommerens Bridgefestival er i fuld gang, og det er tilmeldingerne også.
Begynderfestivalen er nu oppe på 99 tilmeldinger og der er stadig plads til 29.
VINOBLE Open har i skrivende stund 55 tilmeldte hold; mens DM i Damepar har 13
tilmeldte par, DM i Seniorpar har 8 og Festival GULD har 2.
Hovedsponsor til festivalen
Fonden for Fynske Bank har ydet en toårig bevilling på i alt 200.000 kr. til festivalen. Så
vidt vides er dette det største enkelt-sponsorat i festivalens historie. Med denne bevilling
opnår fonden betegnelsen hovedsponsor for festivalen.

Den nye persondataforordning
Den 25. maj i år erstatter EU’s persondataforordning den danske persondatalov. Det gør
umiddelbart ingen forskel for en bridgeklub med hensyn til hvilke data I må registrere og
hvilke I må publicere; det afhænger fortsat af en vægtning mellem klubbens legitime
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interesser og hensynet til den registrerede person. Det som er nyt er, at bridgeklubben
skal nedskrive:
•
•
•

en politik for hvilke persondata der indsamles og hvorfor I gør det,
en politik for hvordan data opbevares og hvem der har adgang til dem,
en databehandleraftale med hver, der udveksles persondata med (hvilket for de
fleste bridgeklubber begrænser sig til at være DBf).

DBf er i færd med at udarbejde standarddokumenter, som klubberne kan downloade og
udfylde. Disse forventes klar medio april.
Det er de færreste bridgeklubber der indsamler og håndterer følsomme personoplysninger, fx cpr-numre, børneattester eller helbredsoplysninger; men også her gælder det
fortsat, at sådanne oplysninger må indsamles og opbevares så længe det sker for at
opfylde et rimeligt behov – fx registrering af cpr-nummer, hvis klubben skal afregne
kildeskat for en ansat bridge-lærer.

BridgeCentralen – status på BC3
Udviklingen af BC3 nåede en vigtig milepæl i begyndelsen af marts, så vi har stadig god
grund til at tro på, at de næste vigtige datoer: 1. maj, hvor BC3 frigives til alle
interesserede klubber og 31. august, hvor BC2 tages ud af omløb; holder.
Det har i udviklingen af BC3 været et væsentligt hensyn at brugergrænsefladen og
dermed betjeningen af systemet forbliver så uændret som muligt. Der er derfor ikke
planlagt omskolingskurser; men når BC3 er frigivet vil vi vurdere behovet for kurser til
introduktion af ny funktionalitet.

Kontingentopkrævninger
Kontingentopkrævningen knytter sig til fire skæringsdatoer: 15/10, 31/12, 15/2 og 31/5.
Implementeringen af nyt økonomisystem har betydet at 31/12-opkrævningen først er
afsendt for nyligt og 15/2-opkrævningen først kan ventes umiddelbart inden påske.

Opstillede til repræsentantskabet 2018
DBf´s repræsentantskabsmøde holdes lørdag den 21. april 2018 på Hotel Comwell i Køge.
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Efter vedtægterne er ”Repræsentantskabsmøder alene åbne for repræsentantskabet
(repræsentanter eller befuldmægtigede), hovedbestyrelsen samt særligt indbudte
personer. Kun repræsentantskabet har stemmeret, og kun hovedbestyrelsen og
repræsentantskabet har taleret på møderne. Repræsentantskabet kan dog vedtage at
give taleret til andre”.
På valg til forbundets hovedbestyrelse er næstformand Michael Fiorini samt fem
bestyrelsesmedlemmer: Ole Raulund, Anna von Lowzow, Anne Lauritzen, Bo Ulrich Munch
og Nell Rindahl. Alle modtager genvalg.

Udtagelser til EM i Oostende i juni 2018
Udtagelseskomiteerne har efter divisionsweekenden i starten af marts, udtaget følgende
spillere til EM i Oostende i juni 2018:
Åben række
Jonas Houmøller – Lauge Schäffer
Kasper Konow – Michael Askgaard
Lars Blakset – Dennis Bilde
Kaptajn: Bo Bilde
Damer
Lone Bilde – Helle Rasmussen
Christina Lund Madsen – Fie Houlberg
Bjørg Houmøller – Signe Buus Thomsen
Kaptajn: Povl Sommer
Seniorer
Dorthe Schaltz – Peter Schaltz
Hans Christian Nielsen – Knud-Aage Boesgaard
Steen Schou – Jørgen Hansen
Kaptajn: Peter Magnussen
Læs mere om udtagelserne på bridge.dk.
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