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Til DBf’s medlemsklubber

Herlev, den 23. oktober 2020

Orientering til klubberne vedrørende
de seneste corona-retningslinjer
Fredag meddelte statsminister Mette Frederiksen, at en række nye tiltag i forhold til corona
træder i kraft fra mandag den 26. oktober. Blandt tiltagene er, at forsamlingsgrænsen
nedsættes til 10 personer.
Forsamlingsgrænsen betyder umiddelbart, at det i en periode ikke vil være muligt at spille
bridge i klubberne på normale vilkår. DBf vil dog undersøge, i hvilket omfang kulturelle
aktiviteter som bridge er omfattet af forsamlingsgrænsen. Under alle omstændigheder kan
aktiviteter som eksempelvis undervisning, hvor op til 10 personer er samlet, stadig
gennemføres.
I lyset af den nye situation vil DBf naturligvis være behjælpelig over for klubber, som ønsker
at spille på BBO. Klubberne har mulighed for at afholde parturneringer på BBO via særlige
logins, som kan fås ved henvendelse til sekretariatet. Der er tale om betalingsturneringer,
som koster 1,25 dollars (cirka 8 kroner) pr. person. Endvidere er der mulighed for at afholde
holdturneringer gratis. Vejledninger i både at afholde par- og holdturneringer samt at spille
på BBO i det hele taget ligger på bridge.dk, ligesom sekretariatet står til rådighed med
vejledning.
DBf er endvidere ved at undersøge mulighederne for at afholde almindelige klubturneringer
oprettet i BC3 på nettet.
Samtidig vil DBf skrue op for turneringsaktiviteten på BBO. Vi har i øjeblikket daglige Danish
Dynamite-parturneringer hver aften kl. 20, men herudover vil vi fra næste uge indføre flere
parturneringer. Samtidig vil vi se på muligheden for at afholde holdturneringer på BBO i stil
med Danish Dynamite Teams i juni måned.
Hvad angår forbundsturneringer resten af året, vil DBf komme med information i begyndelsen
af næste uge.
Tøv ikke med at kontakte sekretariatet for yderligere oplysninger, ligesom man er velkommen
til at kontakte DBf´s direktør, Charlotte Fuglsang, på 2222 9926.

Med venlig hilsen
Nis Rasmussen
Formand

livet er kort - spil bridge

Charlotte Fuglsang
Direktør

Side 1/1

