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Beretning 2014-2015 
 

                           Herlev, 14. april 2015 
 

1. Indledning 

DBf fyldte 75 år den 12. juni 2014. Det blev fejret med en jubilæumsguldturnering med 220 

deltagende par under Dansk Bridgefestival i Svendborg den 10. juli 2014. Efterfølgende blev 

fødselsdagen fejeret på behørig vis af 500 feststemte bridgespillere, der i stedet for lange 

festtaler blev udsat for stand up-komikeren Omar Marzouk på slap line og Kurt og Kiksenes 

fortolkninger af gamle pop- og rockdansenumre, som virkelig fik festdeltagerne til at strømme 

ud på dansegulvet. Lad os huske denne glade begivenhed som signaturen på bridgeåret 2014-

15. 

 

Til trods for en række gode resultater oplevede DBf en medlemstilbagegang på 490 i 2013. Det 

gav anledning til at sætte medlemstallet på dagsordenen i sidste års beretning, og et større 

medlemsprojekt er nu ved at forme sig. Det er beskrevet mere uddybende i kapitel 2. I løbet af 

2014 har medlemstallet med en nedgang på 22 været meget stabilt, men det betyder ikke, at 

medlemsprojektet af den grund er blevet uaktuelt. 

 

Medlemsprojektet er blot et af flere store igangværende udviklingsprojekter. Projekterne er 

samlet i kapitel 2 nedenfor. Den resterende del af beretningen er struktureret efter, hvilken 

del af organisationen, der har ansvaret for de beskrevne aktiviteter. Der er også skrevet om 

mange udviklingsprojekter i disse kapitler. 

 

Når denne beretning lægger vægt på udviklingsprojekter, er det et godt billede på, hvor 

hovedbestyrelsen ønsker at DBf bevæger sig hen de kommende år. Det kan kun gøres, hvis vi 

har en stabil driftsorganisation på plads. Det mener vi i hovedbestyrelsen, at vi har. En af 

udfordringerne de kommende år er at skabe plads til øget fokus på udvikling uden at sætte den 

stabile driftsorganisation over styr. 

 

DBf er afhængig af, at et stort antal engagerede frivillige giver en hånd med på alle planer i 

organisationen lige fra klubben over distrikter og kredse til forbundsniveauet i diverse udvalg og 

komiteer. Samtidig er DBf afhængig af, at de ansatte leverer et professionelt og kvalificeret 

arbejde. Hovedbestyrelsen ønsker at takke såvel frivillige som ansatte for en kæmpe indsats 

det forgangne år. 
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2. Projekter 

Skolebridge 

Projekt Skolebridge har i det forløbne år fortsat sin udvikling. Projektgruppen blev i september 

2014 udvidet med Trine Binderkrantz, der blev ansat i sekretariatet. Den undersøgende del af 

projektet blev afsluttet sidst i 2014, og vi er nu i gang med at videreudvikle Skolebridge, så det 

bliver lettest muligt tilgængeligt for både klubber, enkelte initiativtagere og skoler. Her 

tænkes i første omgang på materialer, der er målrettet folkeskolen samt et kursustilbud i brug 

af materialet til interesserede undervisere, hvad enten de kommer fra skole- eller 

bridgeverdenen. 

 

Skolebridge er blevet nævnt gentagne gange i den interne kommunikation i DBf, både i 

Nyhedsbrevet, Klubnyt og i Dansk Bridge. Det har resulteret i flere henvendelser, både fra 

enkeltpersoner og fra klubber.  

 

Skolebridge er blevet omtalt i flere lokale medier, f.eks. Skanderborg Lokalnyt, som der ligger 

link til på bridge.dk. 

 

Skolebridge har fået sin egen plads på bridge.dk, hvor man kan læse lidt om historikken, 

tankerne og formålet bag Skolebridge samt downloade de materialer, vi har. 

 

I indeværende skoleår har over 300 elever været gennem et introforløb på mellem 4 og 10 

lektioner og omkring 200 elever er i gang med eller har haft et længerevarende forløb. Disse 

forløb er spredt ud over det meste af landet, dog med størst koncentration i Sydjylland, hvor 

Uffe Pedersen fra projektgruppen har lavet et stort stykke opsøgende arbejde. 

 

Derudover har vi kendskab til en række igangværende eller gennemførte forløb, som vi ikke har 

nærmere information om, da de er/har været 100% selvkørende og kun har været i kontakt 

med sekretariatet i forbindelse med et enkelt spørgsmål eller to. 

 

Det indirekte output fra projektet kan ikke nødvendigvis måles, men i forhold til omtale i 

lokalaviser, positiv kontakt med skoler og kommuner samt det stigende antal henvendelser fra 

både klubber, skoler, kommuner og enkeltpersoner, mener vi bestemt, vi lever op til formålet 

om at ”udbrede kendskabet til bridge og at medvirke til at sprede forståelse for, at bridge er 

for alle, uanset alder, køn, socialklasse og religion”. Det direkte output, som vi håber kan være 

med til at øge vores elitegrundlag på juniorfronten, har i år været, at Haderslev Bridgecenter 

har startet et ungdomshold op samt at vi har haft mellem 10 og 20 elever fra Skolebridge med 

som deltagere på DBfs juniorcamps. 
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Sidste års målsætning om en færdig værktøjskasse til skoleåret 2015/2016 regner vi med at 

opfylde. 

 

Medlemsprojektet 

Flere forskellige steder i organisationen er ønsket om – og behovet for – nye måder at 

præsentere vores sport opstået. Vi oplever på alle fronter, at vores nuværende image og især 

manglende synlighed er en barriere for rekruttering.  

 

Medlemstallet i DBf voksede støt frem til 2001. Herefter var det – med små udsving op og ned – 

det samme indtil 2009. Fra 2009 til 2014 har vi mistet 1.804 medlemmer.  

Vi ønsker at vende denne udvikling, så vi oplever medlemsfremgang. 

 

Projektet var under overskriften ”Image” på dagsordenen for midtvejsmødet. På baggrund af 

diskussion og input herfra, er styregruppen landet på følgende: 

 

Formålet er at øge antallet af 50-60 årige medlemmer i DBf-klubber 

 

Projektet består af følgende delprojekter: 

Sundhedsprojekt 

Med udgangspunkt i antagelsen om, at bridge er at betragte som en sundhedsfremmende 

aktivitet, undersøges mulige gavnlige effekter i relation til folkesundheden.  

Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Videnscenter for sundhedsfremme ved University 

College Syd. 

 

Imageprojekt 

I samarbejde med professionelle undersøges om sloganet ’ En del af det gode liv’, er det 

rigtige.  

’Det gode liv’ er i denne sammenhæng 

• god fysisk form 

• godt socialt netværk 

• god mental form 

Bridge kan levere på de to sidste punkter. 

 

Hverveprojekt 

Der gennemføres en demografisk undersøgelse af ca. 20 byer. 

Det afdækkes, i hvilke byer vi har kvalificerede undervisere.  

Der gennemføres husstandsomdeling i udvalgte områder i samarbejde med Post Danmark eller 

andet postomdelingsfirma.  
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Klubprojekt 

I de områder, hvor der gennemføres husstandsomdeling, skal klubberne inddrages og sættes i 

stand til at fastholde nye medlemmer. 

 

Projektet skal formidles på hjemmeside og i Dansk Bridge, således at alle medlemmer og 

klubber er informerede og føler ejerskab. 

 

Succeskriterierne er: 

 

• Via delprojektet ’Bridge – kan det være sundt’ er det dokumenteret, at bridge har en 

sundhedsfremmende effekt. 

• 50 % flere K-medlemmer fra 1/9 til 31/12 2016 i forhold til K-medlemmer fra 1/9 – 

31/12 2014. 

• Små læringsvideoer findes på youtube.com, bridge.dk og facebook.com/bridge.dk.  

• Kvalificeret undervisning i alle større byer. 

• Hvervedelen af projektet skal efterfølgende kunne gentages. 

 
Ny hjemmeside 

DBf har en ældre DynamicWeb-løsning, og opbygningen af websiden er baseret på forældede 

moduler og templates. 

 

Bridge.dk har et ’gammeldags’ udtryk, og det er svært at finde den information, man 

eftersøger. Der er desuden for lidt information til potentielle medlemmer. 

 

30 % af besøgene på bridge.dk kommer fra andre enheder end en pc. Det drejer sig om diverse 

tablets og mobiltelefoner. Siden er ikke optimeret til disse enheder. 

 

Der er derfor igangsat et projekt, som skal relancere bridge.dk.  

 

Vi kan ikke skære i vores indhold, så den nye hjemmeside vil også blive informationstung, men 

arkitekturen vil bliver markant bedre, så det er nemmere at finde relevant information. 

 

Målgruppen for bridge.dk er primært eksisterende medlemmer, men information til potentielle 

medlemmer opprioriteres. 

 

Den nye hjemmeside vil også blive optimeret til tablets og mobiltelefoner, og den forventes 

klar ved sæsonstart 2015-16. 
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Modernisering af BridgeCentral 

Styregruppen for moderniseringen indledte sin opgave med at udarbejde en faseopdelt 

tidsplan. Første fase var at beskrive et design for den fremtidige BridgeCentral. 

 

Designfasen 

Styregruppen indgik en udviklingskontrakt med Solid Software Development ApS om 

udvikling af design af det nye BridgeCentral, og en række idéer og erfaringer fra det 

nedlagte It-udvalg indgik i processen. Herefter gik Styregruppen i gang med en 

kravspecifikation for den moderniserede BridgeCentral. 

 

Under udarbejdelsen har styregruppen engageret flere nøglepersoner i at levere bidrag til 

rettelser og ny eller bedre funktionalitet i BridgeCentral. Turneringskomiteen og MP-

reglementet er også blevet inddraget. Dette arbejde har omfattet internationale 

kontakter og undersøgelser af, hvad der findes af anden software til turneringsafvikling 

(Danmark, Sverige, UK og Australien). 

 

I denne fase har gruppen også indsamlet og udviklet nye idéer til bedre og mere fleksibel 

formidling af resultater på hjemmesider og andre platforme mv. Den moderniserede 

BridgeCentral skal være mere åbent for samspil med andre programmer, herunder med 

anden software til resultatpræsentation. 

 

Designfasen forløb hele foråret 2014 og har kostet ca. 98.000 kroner. 

 

Kravspecifikationen er under fortsat udvikling, og i juni 2014 har der været afholdt to 

seminarer med inviterede personer fra distrikterne med stor erfaring i brugen af 

BridgeCentral. Fra dem har Styregruppen modtaget vigtige bidrag til, hvad der bør 

moderniseres i BridgeCentral. 

 

Udviklingsfasen 

På baggrund af gode erfaringer med SSDs designarbejde og sparring med firmaet om 

udvikling af kravspecifikationen indgik Styregruppen en ny kontrakt med SSD om udvikling 

af et nyt holdturneringsmodul. Dette arbejde tog fart i oktober 2014 og ventes at foregå 

resten af sæsonen 2014-15. 

Fortsat udvikling af kravspecikationen har ført til en klar erkendelse i Styregruppen af, at 

den oprindelige idé om at indføre den nye BridgeCentral ad to omgange har måttet 

opgives, idet det ville blive for kompliceret for brugerne at få en renoveret udgave af 

BridgeCentral, der endnu ikke kunne understøtte parturneringer — med det resultat, at 

både den nuværende og den nye BridgeCentral skulle køre parallelt i en overgangsperiode.  
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Denne model ville blive unødvendigt vanskelig for brugerne at håndtere i praksis såvel ved 

kombinerede hold- og parturneringer som ved resultatformidling på hjemmesider fra to 

parallelle turneringsprogrammer. Derfor har Styregruppen valgt at udsætte lanceringen af 

det moderniserede BridgeCentral indtil både hold- og parturneringsmodulerne er 

færdigudviklede. Den oprindelige projektplan er tilsvarende ændret, så udviklingen af 

parturneringsmodulet integreres i denne første fase. 

 

Udviklingsfasen af holdmodulet har hidtil kostet cirka 170.000 kroner, og processen skrider 

pænt fremad i henhold til den ændrede tidsplan. 

 

Den sidste del af moderniseringen omfatter et nyt enkeltmandsmodul. Som det er god 

skik, vil repræsentanter for brugerne blive inddraget i testfaser forinden frigivelse af den 

moderniserede BridgeCentral. 

 
Copenhagen Bridge Invitational 

DBf’s hovedbestyrelse besluttede i foråret 2014 atter at afholde invitationsturneringen 

Copenhagen Bridge Invitational (CBI). Turneringen i 2013 blev en stor succes ikke mindst i 

form af massiv mediedækning samt positiv feedback fra deltagere i både pro/am og 

hovedturnering. 

 

Til turneringen i 2015 fik DBf’s sekretariat ideen om at køre en turnering parallelt med 

hovedturneringen, både for at indhente ekstra økonomisk støtte i form af deltagergebyr 

samt for at give alle DBf-medlemmer muligheden for at være en del af CBI.  

 

Tivoli Hotel & Congress Center, hvor de to første udgaver af CBI blev holdt i 2010 og 2013, 

ønskede ikke fortsat at sponsere værelser og spillelokaler. I stedet trådte Radisson Blu 

Scandinavia til med et sponsorat af spillelokalerne og en betragtelig rabat på værelserne. 

Bortfaldet af værelsessponsoratet og en generel vanskelighed ved at tiltrække sponsorer 

betød dog, at CBI 2015 måtte forventes at give et større underskud end i 2013, og det kom 

til at holde stik. CBI 2015 har givet et underskud på 177.000 kroner, hvor 2013-udgaven 

gav et underskud på 117.000 kroner. 

 

Hvor fokus i 2013 primært var på en medieoffensiv for at promovere bridge i Danmark 

samt en mulighed for danske landsholdsspillere for at få topmodstand, havde turneringen i 

2015 primært fokus på at være en begivenhed, som alle bridgespillere i Danmark kunne få 

glæde af, enten via BBO eller som deltager i side- og hovedturneringen, og særligt for 

elitens vedkommende via en kvalifikationsturnering til hovedturneringen. 
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Baseret på evalueringer og udtalelser fra deltagerne blev CBI 2015 en stor succes for DBf. 

Feltet i hovedturneringen var stærkere end nogensinde, og sideturneringen samlede 60 

deltagerpar. Både professionelle og sidedeltagerne udtrykte skuffelse over, at turneringen 

kun finder sted hvert andet år, og der var mange tilkendegivelser fra de internationale 

deltagere om, at de ville glæde sig til at vende tilbage. Samtidig har nogle af verdens 

største stjerner (som Norberto Bocchi og Bobby Levin) henvendt sig umiddelbart efter 

turneringen med interesse for at deltage i 2017. Fælles for alle omkring arrangementet er, 

at de fremhæver den magiske stemning, der hersker under hele turneringen. 

 

Kvalifikationsturneringen i december 2014, hvor der blev spillet om tre pladser i CBI’s 

hovedturnering, blev et stort hit, og fra alle sider blev der udtrykt glæde over, at der blev 

åbnet op for alle DBf-medlemmer vi denne turnering. 

 

Som i 2013 blev der udtrukket et par fra hvert distrikt blandt alle klubsølvdeltagerne. 

Mange af deltagerne har efterfølgende fortalt om den store oplevelse i klubben, ligesom 

hovedparten har optrådt i de lokale medier. 

 

HKH Prinsgemalen måtte melde afbud til pro/am-turneringen, men deltog fortsat ved 

åbningen af turneringen torsdag samt ved præmieoverrækelsen søndag. Prinsgemalens 

fravær under selve bridgen svækkede dækningen i de landsdækkende medier, mens de 

lokale medier skrev lige så villigt om klubsølvdeltagerne som i 2013. Pokerstjernen Gus 

Hansens deltagelse styrker fortsat pressedækningen, og han repræsenterer derfor en stor 

værdi for turneringen i forhold til at skabe nysgerrighed omkring bridge. 

 

CBIs største udfordring er at skaffe sponsorer. Pro/am-auktionen og sideturneringen var 

med til at bære økonomien i 2015, og fremadrettet kan disse to måske danne grundlaget 

for hovedturneringen, frem for primært at forlade os på sponsorer. På lang sigt kunne 

turneringen vokse sig stor og stærk og være til endnu større glæde. 

 

Hvis man skal se på, hvad der oprindeligt var den langsigtede ambition med CBI, så var det 

at skabe en invitationsturnering på linje med 90’ernes Politiken World Pairs, som alle 

verdens toppar ville ønske at blive inviteret til, og som ville brande dansk bridge 

internationalt. Det er lykkedes.  

 

Nu er spørgsmålet, om og hvordan turneringen skal føres videre i fremtiden. I 2013 blev 

succesen i høj grad målt på mediedækningen. Da Prinsgemalen er oppe i årene, og det 

samtidig er svært at sælge den samme historie to gange, kan vi ikke regne med at vælte 

medierne hvert andet år. For alle deltagere, udenlandske som danske, tilskuere, BBO-

kiggere og hele den internationale bridgeverden er turneringen en stor succes. En kendt, 
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international BBO-kommentator skrev i en mail fyldt med roser til turneringen i 2015: 

”Please let’s do this again in 2017.” En af klubsølvdeltagerne skrev efterfølgende, at det 

havde været ”en livsoplevelse”. En gentagelse i 2017 kræver dog, at der er bred 

opbakning til arrangementet fra DBf’s medlemmer.  

 
3. Breddeudvalget 

Breddeudvalget består af: 

Sus Vang - formand 

Torben Kelsaa – koordinator for undervisningssektionen 

Jacob Røn –  

Rikke Jørgensen - koordinator for klubkonsulenterne 

Charlotte Koch-Palmund – bindeled til sekretariatet. 

 

Breddeudvalgets kommissorium er:  

• At være ansvarlig for at al bridgerelateret undervisning i Danmark holdes på et højt 

niveau. Her tænkes såvel på teknisk som pædagogisk, samt undervisernes 

bridgefaglige kvalifikationer. Det omfatter bl.a. bridgelærer-undervisning, 

turneringslederundervisning samt undervisning i BridgeMate og BridgeCentral 

• At være bindeled imellem DBf, distrikter og klubber 

• At støtte distrikter og klubber i gennemførelsen af udviklingsaktiviteter. 

 

Breddeudvalget er kendetegnet ved en god samarbejdsform med frihed og respekt for 

hinandens værdier og arbejder stabilt med opgaverne. Breddeudvalget har siden 

repræsentantskabsmødet i 2014 kunnet nøjes med at holde et enkelt fysisk møde 

suppleret med nogle få og korte Skypemøder. Breddeudvalget oplever desværre i stigende 

omfang problemer med Skypeforbindelsen. Både lyd- og billedkvalitet svigter, hvilket er til 

stor irritation. Derfor leder Breddeudvalget efter en anden platform at mødes på, 

allerhelst med god lyd og billedkvalitet. 

 

Breddeudvalget har i løbet af året omstruktureret og slanket sig. Der er således nu to 

funktioner, der refererer til Breddeudvalget: Klubkonsulenterne og undervisningssektionen 

indeholdende it-kurser, turneringslederkurser og bridgelæreruddannelsen. 

 

Breddeudvalget har derfor taget afsked med HK Sørensen og Steen Løvgreen. De kan nu 

hellige sig arbejdet som klubkonsulenter og for Steen Løvgreens vedkommende tillige 

undervisning. 
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Klubkonsulenter 

Vi har pr. 1. marts klubkonsulenter i 8 af 11 distrikter. Det betyder dog ikke at 2 af de 3 

sidste distrikter står uden klubkonsulenter – Thomas Schønfeldt og Steen Løvgreen har 

velvilligt valgt at dække klubberne i henholdsvis Nordsjælland og Vestsjælland, til der 

findes klubkonsulenter dér. Desværre trak klubkonsulenten for Nordjylland sig den 1. 

marts, men vi håber, Nordjylland finder nogle egnede kandidater og er selvfølgelig også på 

udkik for at hjælpe dem. 

 

Klubkonsulenterne tilstræber 1-2 fysiske møder årligt, hvor formanden for Breddeudvalget 

deltager 1 x årligt, samt et Skype- eller lignende møde 1 gang hver eller hver anden 

måned. 

 

Et af de første store projekter klubkonsulenterne kastede sig over med stor iver og flid var 

at afdække undervisningstilbuddene ude hos klubberne i de enkelte distrikter. Det var en 

stor opgave, som Steen Løvgreen var tovholder på.  

 

Resultatet er i sin meget rå form lagt ud på henholdsvis klubkonsulenternes forum samt 

Distriktsforum. Planen er at lave et landkort på DBf´s hjemmeside, hvor man så kan klikke 

på netop den landsdel, der interesserer en, og så kommer undervisningstilbuddene op i 

punktform. 

 

Klubkonsulenterne skal løbende arbejde meget tæt sammen med distrikterne og opfordres 

til at deltage på disses generalforsamlinger. 

 

Endvidere skal de tilbyde hjælp til alle klubber, nye såvel som etablerede, med alt fra 

stort til småt. Målet for klubkonsulenterne er at de skal have kontakt med samtlige 

klubber i deres distrikt, både på mail samt minimum 1 gang telefonisk pr. år. 

 

Klubkonsulenterne skal også kontinuerligt arbejde på at identificere ikke-organiserede 

klubber, få dem i tale samt vise dem, hvad man går glip af ved at stå udenfor DBf. 

 

Alle klubkonsulenter har fået tilbud om forskellige relevante kurser for at kunne servicere 

klubberne bedst muligt. Vi holder selvfølgelig øje med, om der skulle være nye kurser, der 

er relevante for klubkonsulenterne, så de løbende optimerer deres kompetencer. 

 

Klubkonsulenterne skal udvikle spotkurser, som skal tilbydes klubbernes bestyrelser. Det 

bliver kurser, der relaterer til f eks. medlemsrekruttering og fastholdelse, samt kurser 

med fokus på bestyrelsesarbejde og samarbejde. Klubkonsulenterne vil naturligvis også 

blive inviteret til klubseminardagen dette efterår (se nedenfor). 
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Vi håber klubberne vil benytte sig af alle de kompetente og engagerede klubkonsulenter 

og ser med forventning frem til, hvad det vil afstedkomme i klubberne: Nye, sjove 

turneringer, større fokus på etik, bedre klubliv, delegering af arbejdsområder udenfor 

bestyrelserne, sommer- og vinterbestyrelser, der hver især varetager klublivet i deres 

sæson og mange andre ideer og projekter. 

 

Undervisningssektionen 

Hovedbestyrelsen besluttede, at det ville være hensigtsmæssigt at samle alle 

undervisningstilbud (it-kurser i  BridgeMate og BridgeCentral, turneringslederkurser samt 

bridgelæreruddannelsen) i en sektion. 

 

Undervisningssektionen blev tilknyttet Breddeudvalget, og Torben Kelsaa er koordinator 

for sektionen. 

 

Målet er at sikre et højt og ensartet niveau på alle uddannelser og at sikre kontinuiteten, 

både hvad angår kurserne og underviserne. 

 

Sektionens medlemmer kan i høj grad udveksle og trække på hinandens erfaringer, og 

dermed hele tiden højne kvaliteten af kurserne de udbyder. 

 

Endvidere skal de forestå oplæring af undervisere indenfor eget fag. 

 

Sektionen holdt første fysiske møde medio februar og har planlagt 2 fysiske møder årligt, 

hvoraf formanden for Breddeudvalget deltager i det ene. Endvidere har man planlagt at 

holde flere møder på en eller anden elektronisk platform, for eksempel telefonkonference 

eller lignende. 

På første møde udarbejdede sektionen en målsætning samt talte om, hvorledes man 

kunne foretage kvalitetssikring (for eksempel ved skriftlige evalueringer fra kursister via 

google docs 14 dage efter kursusforløbet) og i høj grad om, hvordan man kunne udvide 

udbuddet af kurser, så de kunne afholdes både øst og vest for Storebælt med deraf 

reducerede udgifter for deltagerne. Herunder også hvorledes man via ”mesterlære” kunne 

oplære nye til at supplere og på sigt overtage undervisningen, så vi ikke oplever et slip i 

kursustilbuddene. 

 

Undervisningssektionen klædes selvfølgelig i nødvendigt omfang på med spotkurser inden 

for for eksempel pædagogisk-faglige kurser, men pt. har alle stor erfaring med 

undervisning indenfor deres felt, og det er svært at se, der skulle være mangler. 
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Landsdækkende Handicapturnering: 

2015 bliver året, hvor den nye store landsdækkende turnering løber af stablen.  

 

Tilblivelsen af denne turnering har været et resultat af samarbejdet mellem mange gode 

kræfter, og især vil vi gerne sige tak til Kim Nielsen, som havde rigtig mange gode ideer, 

der blev implementeret. 

 

Turneringen afvikles i samtlige distrikter den 19. april. Startskuddet lyder kl 13.00, og så 

er alle i gang med at spille de samme kort over hele landet. 

 

Der er rigtig gode præmier på spil til de par, der forbedrer deres handicap mest – både 

lokalt og på landsplan. 

 

Thomas Vang Larsen har udarbejdet et hæfte med de 30 spil, der spilles i turneringen. 

Deltagerne får hæftet udleveret efter turneringen. Vi overbevist om, at det er en 

turnering, der kommet for at blive, og vi ser forventningsfuldt frem til den 19. april. 

 

Begynderfestival 

Begynderfestivalen, som nu har en fast plads den sidste weekend under Dansk 

Bridgefestival, bliver større og større. 

 

Sidste år havde vi 45 deltagere fra hele landet, der blev undervist af Jacob Røn, Steen 

Løvgreen, Torben Kelsaa, Sus Vang og Jan ”EDB” Nielsen, der guidede de ivrige kursister 

udi BBO´s univers. Begynderfestivalen sluttede søndag med en turnering i to grupper.  Dels 

selve DM for de som havde kvalificeret sig, og dels en sideturnering i samme lokale og med 

samme kort som DM-finalisterne.  For de, der ikke havde kvalificeret sig til DM, var det 

fantastisk givtigt at få mulighed for at se, hvorledes de andre håndterede de svære kort. 

Der er ingen tvivl om, at de alle sammen blev smittet med festival-feber. 
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Frivilligeprojekt 

 
Det er ofte svært at rekruttere og fastholde frivillige, som er uundværlige i driften af en 

bridgeklub. Derfor har Breddeudvalget arbejdet meget med at synliggøre alle de 

funktioner, der varetages af vore frivillige for at højne anerkendelsen af deres store 

arbejde. 

 

Vi har udarbejdet 2 foldere, der i efteråret blev sendt ud til samtlige klubber i DBf-regi. 

Den ene folder viser hvorledes DBf’s organisation er bygget op og har en oversigt over 

vigtige datoer. 

 

Den anden folder er en guide til ’Det gode klubliv’. Denne folder giver ideer og inspiration 

til at hverve, fastholde og anerkende de frivillige samt tips og anbefalinger til et godt 

klubliv. 

 

Begge foldere er blevet rigtig godt modtaget i klubberne, og nogle klubber har rekvireret 

ekstra foldere til uddeling til samtlige medlemmer. 

 

Det er vores håb, at vi med folderen er med til at synliggøre, i hvor høj grad DBf er en 

organisation der er drevet af frivillige på både klub-, distrikts-, kreds-, og forbundsniveau. 

Ligeledes håber vi ad den vej at hverve nye frivillige, så vi kan blive ved med at 
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opretholde det gode klubliv samt det høje kvalitetsniveau i både turneringer og 

uddannelser. 

 

Klubseminardag efterår 2015: 

Breddeudvalget havde tænkt at afholde en Klubseminardag i februar måned 2015. Men da 

årshjulet for repræsentantskabet ændrede sig, blev der knebent med plads, så denne 

aktivitet afholdes i stedet i det kommende efterår. 

 

Der bliver tale om et heldagsseminar uden overnatning, og alle klubber inviteres til at 

sende deltagere. Der arbejdes på at finde en rigtig god oplægsholder, inden vi går i 

workshops og udveksler meninger og erfaringer. Der afsluttes med fremlæggelse og debat i 

plenum, og Breddeudvalget håber her at få en masse gode ideer til aktiviteter, vi skal 

arbejde med for at fremme klub- og foreningslivet, bridgen og sporten fremover. Vi 

opfordrer derfor klubberne til allerede nu via klubkonsulenterne at komme med gode 

forslag til relevante og interessante emner. Vi glæder os rigtig meget til at møde jer og få 

inspiration til nye tiltag. 

 
4. Turneringskomiteen 

Efter eget ønske forlod Peter Kraunsøe komiteen i forbindelse med sæsonstarten, og 

Thomas Vang Larsen indtrådte i stedet. 

 

Aktivitetsniveauet har været markant lavere i denne sæson i forhold til tidligere. Der har 

været få indkomne sager, og der forventes ingen ændringer til Spillerhåndbogen og 

Turneringslederhåndbogen til næste sæson. 

 

I turneringspropositioner forventes den væsentligste ændring at være formatet for DM for 

åbent og mixed par, hvor et carry-over-princip fra semifinalen vil blive indført. Desuden 

overvejes et forslag om et ændret format for turneringen, men hovedprincippet vil stadig 

være 120 par, der spiller 3 dage, startende med kvalifikation og sluttende med en finale 

for de bedste par, mens de øvrige par spiller trøstfinaler. DM for mixed par udvides i år fra 

2 til 3 dage. 

 

Ud over dette forventes kun mindre ændringer, der primært har med 

turneringsadministrationen at gøre. 

 

Der er tradition for at afholde komiteens årsmøde dagen før Repræsentantskabsmødet. 

Dette har ikke kunnet lade sig gøre i år, og mødet afholdes i stedet fredag den 29. maj. 

Her vil de endelige ændringer til turneringsbestemmelserne blive besluttet, således at en 
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ny udgave kan frigives pr. 1. juli. Desuden har komiteens medlemmer mulighed for at 

sætte andre relevante spørgsmål på dagsordenen. 

 

Turneringslederkurser 

Modul 1-3 af forbundets turneringslederkursus, svarende til klubturneringslederniveauet, 

blev afholdt i forbindelse med Dansk Bridgefestival i Svendborg, hvor kursusdeltagerne 

desuden gennemførte en afsluttende eksamen. Kravene til at bestå er relativt høje, da en 

bestået eksamen skal betyde, at kursusdeltageren har det nødvendige niveau til at gå 

videre med de næste niveauer. Cirka halvdelen bestod, men man kan godt fungere som 

klubturneringsleder på forsvarlig vis, selvom man ikke opnåede det nødvendige antal point 

for at bestå. 

 

Materialet til modul 4-6, svarende til distriktsturneringslederniveauet, blev færdiggjort i 

begyndelsen af januar. Modul 4 vil blive udbudt ved Dansk Bridgefestival, og desuden vil 

en ny ombæring af modul 1-3 blive afviklet. 

 

Materialet til modul 7-9, forbundsturneringslederniveauet, forventes udformet i løbet af 

2015. 

 
5. Appelkomiteen 

I sæsonen 2014-15 har Appeludvalget (foreløbig) modtaget 6 sager af vurderingsmæssig 

karakter, og Lovkommissionen har modtaget 4 sager om lov- og regelfortolkning. De 

tilsvarende tal i sæsonen 2012-13 var 14 og 5. Af Appeludvalgets sager førte 2 til at 

appellen blev taget til følge, og 3 til at appellen ikke blev taget til følge. Den sjette sag er 

endnu ikke afgjort. Af Lovkommissionens 4 appeller blev 3 taget til følge, mens den sidste 

stadig er under behandling i skrivende stund. 

 

Alle sager er løbende blevet offentliggjort på www.bridge.dk så snart afgørelsen forelå. 

Appelkomiteen har løbende offentliggjort indrapporterede afgørelser fra mundtlige 

appelkomiteer, distrikts- og kredskomiteer. 

 

Appelkomiteen holdt årsmøde 13. juni 2014. De væsentligste konklusioner på mådet 

handlede om justeringer i Appelkomiteens interne procedurer for behandling af 

appelsager. Der planlægges ikke noget årsmøde i 2015. 

 
6. Dansk Bridgefestival 

Dansk Bridgefestival blev holdt for tiende gang den 4.-13. juli 2014. Efter ni år i Vingsted var 

festivalen ved at vokse ud af rammerne der, og festivalledelsen havde derfor indgået en aftale 

med Svendborg kommune om at holde festivalen i Svendborg Idrætscenter i årene 2014-16. 
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Det første år et nyt sted vil altid være præget af usikkerhed. Hvor meget betyder det for 

fremmødet, at festivalen holdes et andet sted, end det plejer, og hvordan indpasses festivalen 

i de nye rammer, hvor frivillige og festivalledelsen skal finde nye rutiner. 

 

Overordnet set var flytningen af festivalen en stor succes. Deltagerantallet i sideturneringerne 

steg med 2,7% til 2.665 par i alt. 

 

Økonomisk var det første år som forventet præget af et større underskud end sædvanligt. 

Festivalen gav et nettounderskud på 257.000 kroner. Den største enkeltstående grund til 

underskuddet var, at festivalledelsen havde valgt at etablere en shuttlebus-ordning for at 

imødekomme behovet for transport mellem spillestedet i Svendborg Idrætscenter og de 

hoteller og campingpladser, festivaldeltagerne boede på under festivalen. Behovet for denne 

transport viste sig at være meget begrænset, og shuttlebusordningen gentages derfor ikke de 

kommende år. 

 

En nyskabelse var den store guldturnering om torsdagen, som samtidig markerede DBf’s 75 års 

jubilæum. Hvor guldturneringer ved de tidligere festivaler var gået ned i deltagelse, deltog der 

nu 220 par i jubilæumsturneringen. Festivalledelsen mener, at turneringsformen med inddeling 

i styrkeopdelte rækker baseret på handicap med lige store præmier i alle rækker er en brugbar 

formel også fremover, hvor der ikke er tale om et jubilæumsarrangement. 

 

Torsdag aften var der jubilæumsfest med underholdning og dansemusik til langt ud på natten. 

Det har hidtil været kutyme, at DBf holdt en fest torsdag aften for de mange ulønnede frivillige 

på festivalen som en del af påskønnelsen af deres indsats. Fornemmelsen efter 

jubilæumsfesten i Svendborg er, at mange af festivaldeltagerne også gerne vil være med, og 

derfor bliver der atter i år en fest for alle om torsdagen. 

 

Netop de frivillige, hvis indsats sammen med de ansatte fra sekretariatet er en forudsætning 

for, at festivalen i det hele taget bliver til noget, fortjener ekstra tak i år. En del af hele ideen 

med at flytte festivalen til Svendborg var også et styrket samarbejde med det lokale bridgeliv, 

og rigtig mange fra især Svendborg Bridgeklub har været særdeles aktive som frivillige på 

festivalen. Jytte Skjærbæk koordinerede de lokale tropper på overbevisende måde og er nu 

optaget i festivalledelsen. 

 

Endnu en nyskabelse var to gratis introduktionskurser forestået af Inge Lind Sørensen fra 

Svendborg Bridgeklub og Steen Løvgreen fra Breddeudvalget. Ideen kom egentlig fra Svendborg 

Kommune, der gerne som del af aftalen ville have noget, der kom alle kommunens borgere til 

gode. Vi kan så spørge os selv, hvorfor vi ikke selv har fået den ide noget før? 
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Blandt de ting, der skal forbedres fremadrettet, kan nævnes varmen i det nye SG-Huset, hvor 

sideturneringerne blev spillet, og logistikken omkring især frokosten på de store deltagerdage. 

 

Hovedbestyrelsen har bedt festivalledelsen om at justere festivalens økonomi, så den de 

kommende år kan hvile i sig selv. 
 

7. U25-komiteen 

Komiteen har siden sidst ændret en smule på sin besætning, så den i dag består af Morten Bilde 

(sportschef og komiteformand), Trine Binderkrantz (sekretariatsrepræsentant), Julie Hald 

Nielsen, Morten Bune Rasmussen og Claus Lund. Vores kontaktpersoner i Hovedbestyrelsen er 

Anna von Lowzow og Ole Raulund. Desuden er der tilknyttet en række personer som kaptajner, 

coaches, undervisere og til at varetage andre praktiske funktioner. 

 

Komiteen kommunikerer næsten dagligt via telefon og e-mails, holder månedligt et 

telefonmøde og desuden enkelte fysiske møder. 

 

I løbet af sæsonen er der afholdt 3 juniorcamps i henholdsvis Svendborg i forbindelse med 

festivalen, Haderslev i efteråret og sidst i Vejen sammen med Nordiske Mesterskaber. 

Tilslutningen til de første var bedre end ventet, så camps har helt sikkert sin berettigelse. 

 

Både DM Nordfyns Finans Juniorpar og DM Nordfyns Bank Juniorhold er afviklet med et 

tilfredsstillende deltagerantal. Næsten alle rutinerede juniorer har deltaget i turneringerne. 

Disse turneringer er i øvrigt helt alkoholfrie i modsætning til DBfs andre turneringer! 

 

Juniorerne og komiteen har også været aktive i samarbejde med Skoleprojekt-gruppen og 

været fysisk til stede på mange skoler, når der her har været enten emnedag eller –uge eller 

deciderede undervisningsforløb. Morten Bilde har i den forbindelse pr. 1. marts lavet et privat 

initiativ, der i samarbejde med skoleprojektet på fuld tid skal styrke udbredelsen af bridgen i 

skolerne. 

 

Endelig er der vore juniorlandshold. Sæsonens store opgave var VM i Tyrkiet i august. Vort U20-

hold gjorde det som forventet, mens U25 desværre skuffede fælt. Kaptajnsrapporten fra VM 

giver et godt indblik i, hvad der gik galt – her er nogle af dem: 

 

• U20-holdets kaptajn måtte melde fra i sidste øjeblik på grund af sygdom, hvilket 

bevirkede, at U25-holdets stab ikke udelukkende kunne koncentrere sig om dette hold. 

• Danmark mistede efter EM et verdensklassepar, der faldt for aldersgrænsen. Og 

efterfølgerne står ikke umiddelbart klar i kulissen. 
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• Forberedelserne kiksede af flere årsager. 

 

Sportschefen, kaptajner og coaches med flere vil bruge erfaringerne derfra til at styrke holdet. 

 

I denne sæson har vi fået sponsorstøtte fra Investeringsrådgivning, som har gjort det muligt for 

os at få trænet flere af vore juniorer i det danske divisionssystem. Målet er, at vi inden for 

nogle år har et hold bestående af juniorer i helst 1. eller 2. division. Team 

Investeringsrådgivning er netop rykket op i 2. division. Og sponsor har bekræftet, at 

sponsoratet bliver forlænget i 2015-16. 

 

Juniorerne sendes i år ud for at samle international erfaring ved White House, Holland; NM i 

Vejen, hvor vi deltager med 3 hold; German Trophy og Gro Cup i Tyskland; The Sapiro Spring 

Foursomes i England, Åben EM og EM i Norge. Desuden spiller juniorerne med i Vinoble Open til 

festivalen. En del af pengene hertil kommer fra sponsoratet med Investeringsrådgivning. 

 

Så selv om vi desværre er få, så er der ikke mangel på aktivitet eller visioner omkring 

juniorbridgen i DBf. 

 
8. Internetbridge 

Breddeudvalget har i sæsonen afholdt 13 BBO-turneringer for ikke-rutinerede spillere. 

Tilslutningen har været forholdsvis lav, og vi vil overveje om det skal gentages næste sæson. 

 

Vi har benyttet BBO (www.bridgebase.com) til at sende live fra vores slutspil (pokal, 1. division 

og DM for klubber). 

 

Derudover har der været transmission fra de ordinære divisionsweekender, Copenhagen Bridge 

Invitational, Danish Open og parfinaler i Svendborg og en observationsturnering for 

damelandsholdstruppen.  

 
9. Landshold 

2014 var et vigtigt år for vores elitearbejde. Der blev afholdt EM i Kroatien i alle 3 rækker 

(åben – dame – senior), så det var nu, vi skulle tage temperaturen på Danmarks internationale 

styrke. Overordnet bedømt var de opnåede resultater tilfredsstillende. 

 

Åben række 

Holdet bestod af: 

Dennis Bilde – Morten Bilde 

Kasper Konow – Michael Askgaard 

HC Graversen – Henrik Caspersen 
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Kaptajn: Peter Schaltz 

Coach: Jan Nielsen 

 

Der deltog 36 nationer i åben række. Holdene var indledningsvist opdelt i 2 grupper a 18 hold. 

Fra hver gruppe gik 9 hold videre til en A-gruppe, der spillede om medaljer og 6 VM-pladser. 

Første målsætning var derfor helt klart at komme i A-gruppen. Dette klarede vi rimeligt 

ubesværet ved at ende på en fornem 3. plads i vores gruppe. Da man overførte de point, som 

var erobret mod de øvrige 9 hold i gruppen, startede Danmark på en 8. plads i slutspillet. 

 

Næste målsætning var at placere sig blandt de 6 hold, der ville komme til VM. Dette ville blive 

meget vanskeligt, men var absolut inden for rækkevidde. Mulighederne for medaljer var 

selvfølgelig også til stede, om end vi var oppe mod en række af verdens stærkeste hold. 

Det hele endte med en 8. plads 10,76 points fra VM-kvalifikationen. Ærgerligt at vi ikke nåede 

en VM-plads, men bestemt godkendt at være blandt de 8 stærkeste nationer i Europa. 

 

Samtidig medførte 8.-pladsen, at Danmark kvalificerede sig til Champions Cup, som spilles 

mellem de nationale mestre fra de nationer, der ender blandt de 10 bedste ved EM. Nations 

Cup blev spillet i november 2014. De deltagende hold var stort set kopier af de hold, der deltog 

i EM. En af undtagelserne var Danmark, hvor de regerende mestre var: 

Dorthe Schaltz – Peter Schaltz  

Knut Blakset – Mathias Bruun 

Lars Blakset – Martin Schaltz 

 

Det lykkedes dette hold at vinde bronzemedaljerne og dermed fuldende et godt år for Danmark 

i åben række. 

 

Damerækken 

Holdet bestod af: 

Helle Rasmussen – Lone Bilde 

Dorthe Schaltz – Nadia Bekkouche 

Kaptajn og Coach: Susanne Kramhøft. 

Det skal nævnes, at Bjarke Friis, som var udpeget til kaptajn, meldte fra på selve afrejsedagen 

af personlige årsager. Dette gav selvfølgelig en del turbolens dels på holdet og dels i 

organisationen af arbejdet med holdet. Susanne Kramhøft påtog sig dog, med støtte fra 

sportschefen, opgaven som kaptajn, hvilket hun klarede meget flot. Coachopgaverne blev 

fordelt mellem coacherne for henholdsvis åben og seniorholdet. Dette fungerede fortrinligt. 

 

Det gjorde det selvfølgelig noget mere enkelt, at der kun var udtaget 2 par til dette 

mesterskab. Årsagen var, at det 3. kvalificerede par ikke kunne deltage på grund af en fødsel. 
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Samtidig spillede damerne lidt færre spil end i åben række. Det viste sig dog, at der ikke var 

meget tid til hvile og afslapning, hvilket sætter damernes flotte præstation yderligere i relief. 

Der deltog 23 nationer, som spillede alle mod alle. Første målsætning var at ende blandt de 6 

bedste for dermed at kvalificere os til VM. Dette lykkedes for holdet, således at Danmark er 

repræsenteret i damerækken ved VM i Indien i 2015. 

 

Seniorrækken 

Holdet bestod af: 

HK Sørensen – Niels Henriksen 

Georg Norris – Henrik Normann Hansen 

Frederik Mørk – Steen Schou 

Kaptajn: Bo Bilde 

Coach: Søren Larsen 

 

Der deltog 26 nationer, som startede med at spille en swiss over 12 kampe. Herefter gik de 10 

højest placerede til et slutspil, hvor alle spillede mod alle. 

 

Danmark har gennem årene haft stolte traditioner i seniorrækken. Vi gik da også videre fra en 

7. plads. I finalerunden spillede holdet ikke helt op til den standard de kan og endte dermed på 

10. pladsen. Men alt taget i betragtning en OK placering. 

 

Ser vi på året som en helhed, har det været et godt år for de danske elitespillere. Der var kun 4 

lande, der havde hold med blandt de 10 bedste i alle 3 rækker. England, Polen Sverige og 

Danmark. England var helt dominerende med en 1. plads i senior, en 2. plads i dame og en 3. 

plads i åben række. Men det er positivt, at vi kan gøre os gældende i alle rækker, selv om vi 

stadig mangler et nøk i at erobre medaljer. 

 

Italien vandt Champions Cup foran Tyskland og Danmark, men ellers må det konstateres, at 

Italien totalt set ikke har tidligere tiders bredde. 

 

2015 – organisering – bruttotrupper 

Arbejdet er fortsat organiseret i 3 grupper. Da 2015 ikke indeholder et EM, men derimod et VM 

(Venice Cup) for damerne, samt et NM for åben række og for damer, bærer organisationen 

præg af at være målrettet disse vigtige events. 

 

Det er til stadighed en udfordring at fastholde den frivillige arbejdskraft omkring eliten. Status 

pt. er: 
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Åben række:  

UK Peter Schaltz – formand. Peter Westrup, Rico Hemberg. 

 

Udviklingsarbejdet foregår ved, at parrene deltager i forskellige internationale 

træningsturneringer. 

 

Op til udtagelsen af landsholdet til NM bestod bruttotruppen af: 

Dennis Bilde – Morten Bilde 

Emil Jepsen – Lars Tofte 

Jonas Houmøller – Lauge Schäffer 

Kasper Konow – Michael Askgaard 

 

Det udtagne hold til NM består af de 3 førstnævnte par med Morten Bilde som spillende 

kaptajn. 

 

Årets Champions Cup foregår i England fra den 12. – 14. november.  

Danmark deltager og skal stille med danmarksmestrene. Disse er endnu ikke fundet. 

 

Damerækken: 

UK Peter Schaltz – formand. Kirsten Steen Møller. 

 

I forbindelse med Danmarks deltagelse i VM, som er den helt store begivenhed i 2015, er der 

nedsat en ”dameudviklingsgruppe”, der består af Jan Nielsen og Susanne Kramhøft. Disse bliver 

samtidig henholdsvis kaptajn og coach for damerne, når det går løs i Indien fra den 26. 

september til den 10. oktober. De får også muligheden for i 12 måneder op til turneringen at 

arbejde med damerne. 

 

Damebruttotruppen bestod af: 

Christina Lund Madsen – Anne-Sofie (Fie) Houlberg Jensen 

Helle Rasmussen – Lone Bilde 

Nadia Bekkouche – Maria Rahelt 

Stense Farholt – Tina Ege 

Det udtagne hold til NM og VM består af de 3 førstnævnte par. Til NM er Susanne Kramhøft 

kaptajn. 

 

Som noget helt nyt har vi ansat Jacob Røn som landsholdstræner for damerne. Jacob Røn følger 

damerne i alle træningskampe, hjælper med at udvikle deres system og teknik, sætter ind med 

specialtræning og arbejder intensivt på at øge damernes færdigheder. 
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Ud over at øge Danmarks chancer for et godt resultat er det tanken, at Jacob Røns indsats skal 

løfte eliten generelt. Han vil således også arbejde med de øvrige par i bruttotruppen, som nu 

får tilgang af Signe Thomsen – Bjørg Houmøller. 

 

Ud fra de erfaringer vi gør os med dette pilotprojekt, vil vi tage stilling til, hvorvidt vi skal 

udvide landstrænerjobbet til også at omfatte åben og senior-trupperne. 

 

På projektbasis har vi ligeledes haft Martin Schaltz tilknyttet til at støtte damerne med 

mentaltræning. 

 

Seniorrækken: 

Seniorerne skal ikke deltage i internationale mesterskaber i 2015.  

 

UK består af Bo Bilde. 

Der er pt. ikke nogen bruttotrup. 

 

2016 

2016 bliver et meget stort og aktivt år for landsholdene. I juni / juli afholdes EM, som forventes 

at foregå i Rumænien. Fra den 2. – 17. september spilles der World Bridge Games i Polen. 

Denne turnering startede som bridgens svar på OL, blev senere ændret til World Mind Sport 

Games, og hedder altså nu World Bridge Games. Hvert land må stille med 1 hold i hver af de 3 

rækker. 

 

Økonomi 

Budgettet for 2014 – omfattende alle 3 rækker - så således ud: 

EM:  452.000 kroner 

Træning: 100.000 kroner 

Øvrigt:  150.000 kroner 

I alt  702.000 kroner 

Ved mådehold og omtanke udgjorde den endelige investering 616.983 kroner. 

 
10. Internationalt arbejde 
DBf varetager for tiden formandskabet og sekretariatsfunktionen for Nordic Bridge Union (NBU). 

Der er først og fremmest tale om et samarbejde om at afvikle nordiske mesterskaber. Der 

afholdes møde i NBU hvert andet år i forbindelse med NM. Der blev således ikke holdt NBU-

møde i 2014. 

 

DBf er medlem af European Bridge League (EBL) og derigennem også af World Bridge Federation 

(WBF). Nis Rasmussen fra hovedbestyrelsen og generalsekretær Flemming Bøgh-Sørensen deltog 
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på EBL’s kongres den 29. juni 2014 under EM i Opatija, hvor der var valg til formandsposten og 

til EBL’s Executive Committee. Yves Aubry genvalgtes til formand med snævert flertal foran 

udfordreren Panos Gerontopoulos. Jan Kamras fra Sverige genvalgtes til Executive Committee, 

og det islandske forbunds formand Jafet S. Ólafsson nyvalgtes. DBf lægger vægt på, at der 

fortsat er to nordiske medlemmer af Executive Committee efter at nu afdøde Jens Auken af 

naturlige årsager ikke er med længere. 

 

Executive Committees konstituering foregik ikke med den respekt for de demokratiske 

spilleregler, vi er vant til i Danmark. Nøgleposterne i det indflydelsesrige Presidential Council 

blev besat uden skelen til stemmetal, og hvor de nordiske lande hidtil har haft begge de 

nordiske repræsentanter med i Presidential Council, har vi nu de kommende fire år ingen 

repræsentation der længere. Hovedbestyrelsen protesterede i lighed med flere andre nationale 

forbund officielt over for EBL over konstitueringen, som dog ikke forudses ændret af den grund. 

 

Jens Auken valgtes posthumt under VM i Kina til verdensbridgeforbundet WBF’s Committee of 

Honour. Det er den højeste anerkendelse, WBF kan give de frivillige, der yder en indsats i 

bridgens tjeneste på globalt plan. 
 

11. Danmarks Tankesports-Forbund og tipsmidler 

DBf har formandsposten og sekretariatsbetjener Danmarks Tankesports-Forbund, der som sin 

væsentligste aktivitet fordeler et årligt tilskud fra Kulturministeriet via Danmarks Idræts-

Forbund på 850.000 kr. DBf har i 2014 modtaget 604.000 kroner heraf. 

 

Tankesportsforbundet har i det forløbne år været høringsberettiget i forbindelse med flere 

lovforslag med videre. Tankesportsforbundet har afgivet høringssvar om forslag til lov om 

ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Bekæmpelse af manipulation af 

idrætskonkurrencer). 

 

Matchfixing, som er det, lovforslaget drejer sig om, kan principielt også finde sted i tankesport. 

Høringssvaret støtter op om lovforslaget, men gør opmærksom på, at der savnes en definition 

af idræt, hvorfor det bliver uklart, hvorvidt tankesportsforbundet vil blive omfattet af 

lovforslaget. Idrætskonkurrencer og idrætsdiscipliner er defineret i lovforslaget, og i det 

omfang, bridge, skak, l’hombre, backgammon, go, mahjong og tarok kan betegnes som idræt, 

vil vores tankesportsaktiviteter utvivlsomt falde ind under de angivne definitioner af 

idrætskonkurrencer og idrætsdiscipliner. 

 
12. Sekretariatet 
Der har været større udskiftning i sekretariatsbemandingen end de foregående år. Redaktøren 

af Dansk Bridge gennem fem år, Henrik Kruse Petersen, stoppede pr. den 1. september 2014. I 
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stedet blev Trine Binderkrantz ansat som kommunikations- og projektkoordinator, mens den 

hidtidige kommunikationskonsulent Christina Lund Madsen overtog redaktørposten, men 

samtidig beholdt nogle af sine hidtidige opgaver. 

 

Peter Jacobsen stopper med udgangen af april måned 2015. Jacob Kehl er ansat som salgschef 

fra den 1. april 2015. 

 

Hovedbestyrelsen ønsker, at sekretariatet helt generelt bliver bedre i stand til at understøtte 

udviklingsopgaver som dem, der er omtalt i kapitel 2. Dette ønske kommer samtidig med, at 

fire udvalg er nedlagt det seneste år. Det drejer sig om it-udvalget, kommunikationsudvalget, 

sponsorudvalget og kortsorteringsudvalget. Tidligere er også forlagsudvalget og 

mesterpointkomiteen nedlagt, og opgaverne som turneringsansvarlig er flyttet fra 

turneringskomiteen til sekretariatet. 

 

Alle disse ekstra opgaver er hidtil absorberet af sekretariatet uden ekstra bemanding, og 

medarbejderne er følgelig spændt meget hårdt for. For at skaffe plads til både 

kompetenceudvikling og ekstra tidsforbrug på udviklingsprojekter er det nødvendigt at skaffe 

flere ressourcer. Det sker både i form af ansættelse af fleksibel timelønnet personale og i form 

af udvidet brug af frivillige, når det kan lade sig gøre. Således er Bent Tolster ansat til primært 

at hjælpe til med at pakke forsendelser fra Bridgebutikken, og i skrivende stund søges lønnet 

assistance til medlemsservice (telefon- og mailbetjening). Samtidig holdes ønsket om større 

vægt på udviklingsprojekter for øje ved alle nyansættelser. 

 
13. Dansk Bridge 
September-nummeret 2014 af Dansk Bridge blev det sidste under redaktør Henrik Kruse 

Petersen, som efter fem år i stolen har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. 

 

Christina Lund Madsen, der hidtil har været ansat som kommunikationskonsulent i DBf, overtog 

redaktørposten i august 2014. 

 

På grund af det massive arbejdspres har redaktørskiftet været en glidende overgang frem for 

en total relancering af bladet. Den nye redaktørs tanker omkring bladet er at stræbe efter at 

have mere underholdningsprægede artikler frem for bridgetekniske. De otte midtersider 

målrettet begyndere samt konventionshjørnet, Meld med eksperterne og Tvekampen forbliver 

som fast stof. 

 

Det er vigtigt at understrege, at bladet er for ALLE DBf’s medlemmer, hvilket indholdet vil 

afspejle. Der vil således være artikler, der er målrettet nye spillere som for eksempel 

undervisningssiderne i midten, og andre artikler som fx den nye serie Duckens dagbog, som 
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særligt divisionsspillerne morer sig over, men som alle kan forlyste sig med takket være 

skribentens pædagogiske tilgang til problemerne i sin egenskab af bridgelærer.   

 

Som noget nyt har vi genoplivet Nyt fra DBf, hvor man i hvert blad vil kunne læse nyheder fra 

forbundet samt se en kalender over de væsentligste aktiviteter. Vi henviser fortsat til 

www.bridge.dk for aktuel nyhedsopdatering. 

 

I forbindelse med overgangen til et nyt trykkeri er Dansk bridge fra april-nummeret og frem 

blevet layoutet af en uddannet grafiker i samarbejde med redaktøren. Der er nogle 

udfordringer, som skal overvindes i starten, da kortdiagrammer ikke altid er lige nemme at 

have med at gøre, men på sigt skulle bladets layout meget gerne få et langt mere professionelt 

og læsevenligt udtryk. 

 

Dansk Bridge udkommer fortsat ti gange om året, men hvor der tidligere har været 

sommerferie i månederne juni og august, udkommer bladet nu i juni og holder sommerferie i 

juli og august. Sultne sommerbridgelæsere kan i forlyste sig med den daglige bulletin fra Dansk 

Bridgefestival i juli eller gå på opdagelse i gamle numre af Dansk Bridge på bridge.dk. 

 

Den omtalte overgang til nyt trykkeri er en hentydning til, at den femårige kontrakt med 

Emballagegruppen (tidligere Schweitzer) om tryk af Dansk Bridge udløb ved årsskiftet. Der er 

nu indgået en kontrakt med KLS Grafisk for de næste tre år. Trykudgifterne er lavere end i den 

gamle aftale, men til gengæld mister vi en god sponsor for bridge/golfen under Dansk 

Bridgefestival. 

 

Også distributionsomkostningerne er faldet betragteligt de seneste år. Fra årsskiftet har vi 

indgået ny aftale med Portoservice, som dog fortsat bruger Post Danmarks ”Med rundt”-omslag. 

Set over fem år er distributionsomkostningerne faldet med cirka to tredjedele fra knap 1 

million kroner til godt 300.000 kroner årligt. Vi oplever desværre et større antal reklamationer, 

både som følge af, at bladet nu sorteres maskinelt, hvorfor adressen skal være skrevet pinligt 

korrekt ind i BridgeCentral (der er ikke længere et lokalkendt postbud, der kan redde 

sjuskefejlene), og som følge af dårligere kvalitet på det Post Danmark-produkt, vi køber. De 

adresser, der oplever gentagne leveranceproblemer, sender vi derfor nu bladet til manuelt. 

 
14. Bridgebutikken 
Bridgebutikken, som indtil den 1. april 2015 hed Bridgeforlaget, har i 2014 præsteret et 

dækningsbidrag på 1.979.000 kroner, hvilket er 96.000 kroner mere end i 2013. Omsætningen 

er steget med 108.000 kroner, mens vareforbruget er steget med 15.000 kr. Det betyder, at 

dækningsgraden er steget fra 50% til 51%. Den udenlandske andel af omsætningen er 45% mod 

42% i 2013. 
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Navneskiftet den 1. april 2015 udspringer af, at DBf har købt varelager og navnerettigheder af 

den privatejede Bridgebutikken, som ophørte sin virksomhed i Møntergade i det indre 

København pr. denne dato. 

 

Hovedbestyrelsen ønsker et stigende dækningsbidrag i Bridgebutikken. Det indenlandske salg 

må forventes at stige med overtagelsen af Bridgebutikken. Det udenlandske salg skal styrkes 

gennem en intensivering af salgsindsatsen, som allerede er påbegyndt i 2014, hvilket de 

nævnte salgstal ovenfor også afspejler. 

 

Den nye Bridge+Dealer (tidligere BridgeSpinner), som havde seriøs verdenspremiere under 

Copenhagen Bridge Invitational, har ud over at være en spændende nyskabelse også potentiale 

til at ændre markedssituationen for bridgemateriel. Der har gennem mere end 1 år været tæt 

løbende kontakt med BridgeCompany, som firmaet bag Bridge+Dealeren nu er benævnt. DBf’s 

fremtidige rolle i salget af Bridge+Dealeren er endnu ikke endeligt afklaret. 


