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Nyhedsbrev for marts 2021 

 

Nyheder 
 

Genåbning af Danmark  

Regeringen og alle Folketingets partier, bortset fra Nye Borgerlige, indgik sent tirsdag aften 

den 22. marts 2021 en rammeaftale en plan for genåbning af Danmark. Genåbningsplanen er 

tilrettelagt i 14-dages intervaller mellem genåbningsfaserne og er i høj grad betinget af 

coronapas. Der er således tale om en gradvis genåbning, der også har betydning for hvordan 

bridgeaktiviteter kan genoptages i både klub- og forbundsregi. Aftalen er som sagt en 

rammeaftale og er derfor ikke konkret på alle områder, men følgende vil gælde for:  

Kommende forbundsturneringer 

• Kvalifikationen til DM for begyndere – aflyses. Er det muligt at afholde bridgefestival, 

vil DM for begyndere i år være med fri tilmelding indenfor de gældende regler.  

• DM for mixed hold i bededagsferien aflyses. Der ses på en online turnering i samme 

weekend 

Dansk Bridgefestival i Svendborg 

• Større forsamlinger og arrangementer – herunder forsamlingsforbuddet afventer en 

vurdering fra regeringens ekspertgruppe, som skal forhandles nærmere mellem 

regeringen og forligspartierne. Dette forventes at ske medio april. Vi vender derfor 

tilbage vedr. afholdelse af bridgefestival. 

Klubbridge for voksne 

Der er lagt op til, at indendørsidræt for voksne over 18 år kan genoptages fra den 6. maj 2021 

med coronapas. Der afventes dog konkrete bud fra myndighederne om hvilke sportsgrene, der 

er tale om. D. 21. maj 2021 åbnes - med coronapas – resterende idræts-, fritids- og 

foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i de tidligere faser. 

DBfs´sekretariat følger naturligvis udviklingen nøje og forventer også at blive inviteret til 

møder i Kulturministeriet om de konkrete tiltag. Tøv ikke med at kontakte sekretariatet, 

såfremt I har spørgsmål. Læs også nærmere her om aftalen: rammeaftale-om-plan-for-

genaabning-af-danmark.pdf (stm.dk) 

Aftale om genstartsteam for kultur- og idrætslivet 

D. 19. marts 2021 indgik regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Enhedslisten, Konservative og Alternativet en aftale der bl.a. indeholder genstartsteam for 

kultur- og idrætslivet. I aftalen står: 

”Aftalepartierne kvitterer for Genstartsteamet store arbejde og er enige om at fordele 45,0 

mio. kr. af de afsatte 50,0 mio. kr. efter Genstartsteamets anbefalinger:  

• National kampagneindsats (2,0 mio. kr.)  

• Innovationslaboratorium (6,0 mio. kr.)  

https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf
https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf
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• Dataindsamling (0,5 mio. kr.)  

• 5 puljer (36,5 mio. kr.).  

Puljerne skal støtte op om at forberede en sikker og tryg tilbagevenden til kultur- og 

idrætslivets aktiviteter for borgere og har fokus på forslag, der vil kunne udbredes bredt i 

kultur- og idrætslivet og kunne iværksættes hurtigt. Der etableres følgende puljer: - 

• Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag, der skal understøtte en tryg genåbning (4,5 mio. 

kr.) 

• Pulje til tilgængeliggørelse af kultur for alle - digitale tilbud til borgerne (5,0 mio. 

kr.) 

• Pulje for aktiviteter for vækstlagets aktører (11,0 mio. kr.)  

• Pulje til nye formater for aktiviteter i det offentlige rum (11,0 mio. kr.)  

• Pulje til 100 dage med kultur og idræt - National kampagne (5,0 mio. kr.).  

I lyset af de ændrede forudsætninger for S.A.F.E. er aftalepartierne enige om at bede 

Genstartsteamet om at vende anbefalingen omkring de 5 mio. kr. afsat til S.A.F.E. På 

baggrund af Genstartsteamets anbefalinger træffer aftalepartierne beslutning om 

udmøntning af midlerne.” 

DBf følger naturligvis udviklingen og udmøntningen af aftalen ift. om klubber under DBf vil 

kunne søge nogle af puljerne.  

 

Få mesterpoint og handicapregulering i klubturneringer på RealBridge 

D. 15. februar udsendte vi et brev til alle medlemsklubber omkring at det nu var muligt at få 

mesterpoint og handicapregulering i klubturneringer spillet på RealBridge. 

Vi tilbyder alle klubber, at turneringer på RealBridge og BBO administreres og betales via DBf, 

således at klubben ikke har administrationsbyrden med opgørelse af antal deltagere i 

turneringer samt betaling til RealBridge. Forudsætningen, for at DBf varetager ovennævnte 

administration for klubben er, at klubben vil tildele mesterpoint og handicapregulering på 

turneringerne, hvorefter der betales almindelig bordafgift, som var det en fysisk turnering. 

Mesterpoint og handicapreguleringen er gældende for både hold- og parturneringer, om end 

der her i starten kan være nogle udfordringer med tildelingerne, og det kan derfor tage lidt 

længere tid end normalt, men de skal nok blive registreret. BEMÆRK: Det er meget vigtigt, at 

man sikre sig, at ens medlemsnummer er korrekt indtastet, da det er den afgørende 

forudsætning for at tildelingen sker korrekt. 

Forbundssuperbrugerne sidder klar til at hjælpe hvis der er problemer med handicap og 

mesterpoint i jeres klubturneringer. Kontakt derfor IT på bridgecentral@bridge.dk eller på 

telefon 4847 5213 (tast 1) mandag-torsdag fra kl. 9.00 - 13.00 og 18.30 - 19.00 og fredag fra 

kl. 9.00 - 12.00.  

Vedhæftet nyhedsbrevet finder I brevet vi udsendte d. 15. februar 2021.  

Moms på RealBridge-turneringer 

Som mange af jer sikkert er blevet informeret om fra RealBridge, vil betalingen til RealBridge 

blive pålagt 25% moms. Dette er gældende for alle turneringer fra og med d. 1. marts 2021. 

Hvis din klub er med på DBf’s aftale, vil momsen indgå i den faktura vi sender ud.  

mailto:bridgecentral@bridge.dk
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RealBridge skriver at man kan blive fritaget for at betale moms, hvis man er momsregistreret. 

Dette skønnes ikke at være tilfældet for danske bridgeklubber (CVR-nummer er ikke ens 

betydende med at man er momsregistreret).  

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, kontakt endelig sekretariatet på dbf@bridge.dk eller på 

tlf. 4847 5213. 

 

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje er åben til d. 26. marts kl. 12.00 

Det er muligt for bridgeklubber at søge DIF og DGI’s corona-hjælpepulje indtil fredag d. 26. 

marts kl. 12.00. Bridgeklubber der oplever negative økonomiske konsekvenser som følge af 

nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19 kan søge puljen.  

Puljen vil kunne ansøges om tilskud til dækning af tab i perioden 1. januar 2021 - 31. marts 

2021. 

Bridgeklubber der tidligere har ansøgt og fået tilskud fra puljen kan også søge igen. 

Hvad kan der bl.a. søges tilskud til: 

• Tabte nettoindtægter og udgifter til mindre arrangementer, som er tabt/aflyst pga. 

corona.  

• Tabte nettoindtægter fra medlemsindbetalinger (kontingent eller køb af specifikke 

træningstilbud) som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19. 

• Tabte sponsorindtægter eller indtægter fra støtteforeninger som følge af nedlukning 
for aktivitet i forbindelse med COVID-19.  

• Afholdte ekstraordinære corona-relaterede udgifter til driften i foreningen (f.eks. 
ekstraordinære udgifter til værnemidler, ekstra rengøring mv). 

Læs meget mere om puljen på vores hjemmeside 

https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25309#30921. Her finder du også retningslinjerne 

for puljen samt ofte stillede spørgsmål og svar.  

Sekretariatet sidder naturligvis klar med råd og vejledning til klubber omkring corona-

hjælpepuljen. Ring endelig på tlf. 4847 5213 eller send en mail dbf@bridge.dk.  

 

Husk at angive modtagere af Dansk Bridge i BC3 

Der er stadig mange klubber der endnu ikke har angivet modtagere af Dansk Bridge i 
BridgeCentral. De klubber der endnu ikke har gjort det må meget gerne gøre dette. Nogle 
klubber har også angivet antal blade, men ikke modtager af bladet. Her må modtageren også 
meget gerne anføres.   

Vi forsøger at gøre det nemt for jer at rette modtager og antal blade, samt at automatisere 
processen med udsendelsen af bladet lidt mere. 

For at angive modtageren samt rette i antallet af blade skal I gå ind under Hovedklub -> Ret 
hovedklub. Herefter er der to muligheder:  

• Klubber som ønsker Dansk Bridge tilsendt til en konkret persons privatadresse skal 
angive denne person under kontaktpersoner -> "Dansk Bridge udsendelse".  

• For klubber som ønsker Dansk Bridge tilsendt til anden adresse (typisk en firma-
adresse) Lad "Dansk Bridge udsendelse" stå tom og send en mail til dbf@bridge.dk. 

mailto:dbf@bridge.dk
https://www2.bridge.dk/Default.aspx?ID=25309#30921
mailto:dbf@bridge.dk
mailto:dbf@bridge.dk
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Reminder - Kursus i RealBridge  

Lørdag d. 27. marts kl. 12.45 er der en lille testturnering på i alt 6 spil på RealBridge.  

Efter spillene er der mulighed for at deltage i et kursus, hvis man vil vide, hvordan man selv 

sætter turneringer op på RealBridge.  

Spillene slutter ca. 13.30, herefter er der en lille pause til vi mødes på Teams kl. 13.45.  

Kurset varer ca. 45 minutter + spørgsmål og svar.  

Alle interesserede medlemmer af DBf kan deltage. Det er gratis og uforpligtende og man 

behøver ikke have en makker.  

På RealBridges hjemmeside under FAQ, kan man tjekke sit kamera og sin lyd i god tid, så man 

kan få det aktiveret: https://play.realbridge.online/camera.html  

Venligst opdater din pc/Ipad samt din browser, for at undgå at hakke lyden i stykker.  

Hvis dit wifi er svagt, så forbind din router og din maskine.  

Ligesom det er også en god idé at have den tilsluttet strømforsyning. 

Tilmelding lukker fredag d. 26. marts kl. 20.00. Lørdag formiddag modtager man en mail med 

links og informationer 😊  

Skriv til: sus.vang@gmail.com, oplys navn, medlemsnummer og mailadresse på de deltagere 

man tilmelder. 

 

 

Orientering 
 

Pas på Phishing  

Vi er igen blevet opmærksomme på, at der kan være klubber/distrikter, der har modtaget 
”fake-mails” fra formand eller kasserer om at overføre penge fra klubbens konto uden 
nærmere begrundelse. 

Dette sker typisk ved, at ens mailadresse misbruges af uvedkommende og får det til at se ud 
som om, at den er afsendt fra den rette person – altså f.eks. klubbens kasserer eller formand. 

Phishing er desværre kommet for at blive, så vi opfordrer til, at I altid dobbelttjekker eller 
får berigtiget sådanne mails, før I overfører penge. Klubberne skal således selv dække et evt. 
tab. 

Spørgsmål kan rettes til sekretariatet på 4847 5213 eller på dbf@bridge.dk.  

 

Udtagelser til EM i Funchal og junior VM i Salsomaggiore  

Udtagelseskomiteerne (UK) har udtaget de fire landshold, der skal deltage i EM på Madeira fra 
den 12. - 22. juni 2021.  

Der eksisterer fortsat en mulighed for, at EM bliver aflyst. I så fald vil EBL forsøge at afvikle 
EM som en online turnering i samme tidsrum. Det vil formentlig blive en mindre turnering i så 
fald, mest beregnet på at finde de otte hold, der skal kvalificere sig til VM i Salsomaggiore. 

https://play.realbridge.online/camera.html
mailto:sus.vang@gmail.com
mailto:dbf@bridge.dk
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Det er ikke fastlagt, hvornår VM skal finde sted, men det er tidligere meldt ud, at det kunne 
blive i august/september. 

Landsholdene der skal repræsentere Danmark til EM er:  

Åben række 

• Emil Jepsen - Dennis Bilde, Kasper Konow - Michael Askgaard og Hans Christian 

Graversen - Henrik Caspersen 

UK: Rico Hemberg, Jan Nielsen, Morten Bilde, Bo Bilde, Peter Magnussen 
 

Dame række 

• Helle Rasmussen - Lone Bilde, Anita Buus Thomsen - Dorte Bilde og Stense Farholt 

- Tina Ege 

UK: Rico Hemberg, Jan Nielsen, Povl Sommer, Peter Magnussen 
 

Senior række  

• Knud-Aage Boesgaard - Hans Christian Nielsen, Steen Schou - Jørgen Hansen og Dennis 

Koch-Palmund - Klaus Adamsen 

UK: Rico Hemberg, Jan Nielsen, Povl Sommer, Bo Bilde, Peter Magnussen 
 

Mixed række 

• Camilla Krefeld - Johan Hammelev, Marlene Henneberg - Jens Ove Henneberg og Signe 

Buus Thomsen - Peter Jepsen 

UK: Rico Hemberg, Jan Nielsen, Morten Bilde, Povl Sommer, Peter Magnussen 
 

U16 udtagelse til junior VM 

WBF forventer at junior VM afvikles i august 2021 i Salsomaggiore. Under den forudsætning er 

følgende U16-hold udtaget: 

• Alma Ertbjerg Rasmussen - Aron Ravn Tylvad, Ella Rosthøj - Eigil Rohrberg, Frederik 

Zeeberg - Mathias Møller Larsen 

• Kaptajn: Morten Rasmussen Bune 

• Coach: Torsten Ertbjerg Rasmussen 

 

Påskelukket i sekretariat og butik 

Sekretariatet og Bridgebutikken holder lukket i dagene op til påske. 

Vi ønsker jer en glædelig påske fra fredag den 26. marts. Vi er tilbage på kontoret igen 

tirsdag den 6. april 2021. 

  

 

 


