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For at undgå dobbelte medlemskaber
Man må ikke bare oprette et nyt medlem, uden at 
have kontrolleret, om medlemmet er oprettet i 
forvejen. Ulempen – spilleren får ikke tidligere 
mesterpoint/handicap med over i den nye klub. 
DBf skal ikke administrere samme medlem med 
flere medlemsnumre.

Man skal kontrollere om medlemmet allerede 
findes, når klubberne opretter nye medlemmer. 
BridgeCentralen kommer med nogle forslag. Kig på 
adressen og spørg spilleren om vedkommende har 
været medlem før. Hvis spilleren endda kan sit 
medlemsnummer, er det allerbedst. Fordelen er, at
spilleren får tidligere optjente 
mesterpoint/handicap med over i den nye klub.

E-mail og fødselsdatoer
Man må ikke undlade at indtaste e-mail og korrekt 
fødselsdato. (DBf bruger e-mail til evt. 
kommunikation med medlemmet og fødselsdatoen
til at kontrollere om medlemmet opfylder 
aldersbetingelserne for eks. juniorer/seniorer.

Prøv så vidt mulig, at få medlemmets e-mail og 
fødselsdato med, når medlemmet oprettes. BC 
kræver indtastning af fødselsdato. Hvis 
medlemmet ikke vil oplyse dette, indtast da: 
1/1/1970 (DBf finder disse, og nulstiller).

F8 medlemmer og rigtige medlemmer
Man må ikke opretter medlemmer som ”Opret nyt 
medlem – F9”, hvis det ikke er rigtige medlemmer. 
BridgeCentralen opretter et rigtigt medlem i DBf og
disse medlemmer kommer i DBf’s database. 
Spillere, der ikke er medlem af klubben eller DBf, 
kan oprettes lokalt i BridgeCentralen ved ”Manuel 
indtastning – F8”, når du laver tilmeldinger til 
turneringerne. Denne spiller påvirker ikke DBf’s 
database.

Rigtige medlemmer, må man selvfølgelig gerne 
oprette – ja, det skal man ligefrem. Det rigtige 
medlem, får et permanent medlemsnummer og 
DBf håndterer handicap og mesterpoint for 
vedkommende. Samtidig bliver disse medlem af 
klubben og betaler kontingent. Substitutter kan 
også oprettes, hvis de har et medlemsnummer i 
DBf. De skal oprettes i klubben ”uden kontingent”.

Oprette par samlet under et medlemsnummer
Det er forbudt, at oprette par samlet under et 
medlemsnummer. Altså ingen ”Britta og Bo 
Madsen” som ét medlem.

Hvert medlem oprettes som en spiller. DBf giver 
herefter hver spiller et unikt medlemsnummer. 
Hvis disse to altid spiller med hinanden, kan man 
tilknytte dem i BridgeCentralen, for lettere 
oprettelse af tilmelding-/startlister.

Opret kunstige spillere som ”test”, ”oversidder”, ”Sub1” og ”Sub2” som lokale spillere – F8.
Brug ikke kunstige navne ved oprettelse af DBf 
medlemmer. Ikke reelle medlemmer skal ikke i 
DBf’s database.

Brug ”Manuel indtastning – F8”, når du indtaster 
kunstige spillere. Disse spillere deltager i den 
aktuelle turnering og forsvinder igen.
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Kursusklub - adgangskode
Kursusklubben er til DBf’s medlemmer/klubber. 
Adgangskoden er personlig og må ikke videregives 
til klubber, der ikke er medlem af DBf. Koden 
ændres 2-3 gange om året.

Kursusklubben er oprettet, for at du kan 
eksperimentere. Her kan du teste turneringer/nye 
ideer, uden at ødelægge den aktuelle 
klub/turnering. Kursusklubben skal installeres og 
kræver en adgangskode. Denne udleveres på 
BridgeCentral kursus eller ved henvendelse til DBf. 
(kursusklubben kan alt, minus mesterpoint og 
dataudveksling).

Sletning af handicap fra tidligere turneringer
Klubberne kan ikke slette handicap, når man 
sletter en turnering. (Handicap slettes ikke i DBf’s 
centrale database, selvom man sletter en allerede 
spillet turnering). Da sluthandicap i en turnering er 
starthandicap i næste turnering, er det ikke muligt 
at ændre.

Hvis man slette en allerede spillet turnering, 
beholder man de opdaterede handicap. Hvis man 
sletter en turnering, for senere at oprette den igen 
og genindlæse bws-filen (BridgeMate), bliver 
handicap gentaget = dobbelt. Her kontakter man 
DBf, som kan slette disse dobbelte posterede 
handicap.

Egne skifteplaner og handicap
Som udgangspunkt kan alle skifteplaner handicap 
beregnes forudsat at alle spil opgøres lige mange 
gange. Det er – også af rent bridge-mæssige 
årsager – en rigtig dårlig ide at lave skifteplaner 
med skæve antal opgørelser af spil. 

Når du laver en Par- eller EM-skifteplan kan du 
med fordel få BridgeCentral til at kontrollere 
skifteplanens korrekthed før du gemmer den. Hvis 
BridgeCentral opdager, at skifteplanen er skæv vil 
handicap automatisk blive slået fra. 

Turneringer oprettet uden handicap og forsøgt ændret til med handicap
Har man en gang oprettet en turnering uden 
handicap i BridgeCentralen, så kan man ikke senere
tilkoble handicap. Heller ikke selvom man måske 
vælger en skifteplan der er egnet. Kontakt DBf eller
opret en ny turnering. 

Man skal huske at checke egnet/ikke egnet 
fluebenet for skifteplanen, før man opretter 
turneringen. Det er vigtigt, at du kontrollere og 
færdiggør en hjemmelavet skifteplan FØR du 
bruger den til at oprette en turnering. 
Skifteplanen kopieres til turneringen når du 
opretter turneringen og efterfølgende rettelser i 
skifteplanen vil ikke slå igennem i en turnering som
allerede er oprettet. 

Nye medlemmer starter med handicap 52
Som udgangspunkt får nye medlemmer handicap 
52. 

Hvis klubben får et medlem fra eks. udlandet, og 
som har spillet, kan man tildele et lavere handicap. 
I sådanne tilfælde kan man henvende sig til DBf. 

Manuelt oprettede spillere, må ikke bare gives 
handicap 52. Vurder reelt styrken på spilleren.

Manuelt oprettede spillere vurderes, og gives et 
reelt handicap. Deres handicap påvirker også hele 
turneringer.
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Oversidder i par.
Man må ikke oprette et par som oversidder, eks. 
oversidder1 – oversidder2. Dette selvom det er 
oversidder for ”F8” spillere eller rigtige spillere 
som tilknyttes oversidder-parret.

Man skal vælge ”oversidder” muligheden ved 
hjælp af den knap, som er beregnet til det i 
parturnering.

Tildeling af % i oversidderspillene.
Ved skifteplaner, hvor alle møder alle, må man ikke
tildele M+ (dvs. 60%) til det oversiddende par (de 
der mødte op). Dette giver skævhed i handicap-
beregningen. 

Ved skifteplaner, hvor alle møder alle, skal man 
tildele det oversiddende par M= (dvs. 50%). Dette 
sikrer retfærdig handicap-beregning. 

Ved skifteplaner, hvor ikke alle møder 
oversidderen, må man ikke automatisk tildele M=. 

Ved skifteplaner, hvor ikke alle møder 
oversidderen, bør man tildele det oversiddende 
par M+.

Man må ikke tildele oversidderen (dvs. det 
manglende par) M+.

Om oversidderen samtidig får M eller M- er 
ligegyldigt. 
Hvis et par udebliver: M% ved force mejeure, M- 
ved egen fejl. 

Sletning af gamle turneringer og mesterpoint
Ved sletning af en turnering, der er 0-12 måneder 
gammel, spørger BridgeCentralen om tilhørende 
mesterpoint også skal slettes. Klik ikke på ”Ja-tak” 
med mindre du virkeligt mener det.

Ved sletning af turneringer ældre end 12 måneder 
skal du kontakte DBf, hvis du også vil slette 
mesterpoint.

3



BridgeCentralen

Hvad må/kan man ikke Hvad må/kan man

Password til: www.medlemmer.bridge.dk
Under ”Ret medlem” man må ikke sætte flueben i 
”Vedligeholder egne stamdata på personlig 
hjemmeside (medlemmer.bridge.dk)”, hvis man 
ikke har lavet en SMTP-opsætning af klubbens mail.

Hvis man har lavet klubbens SMTP-opsætning,

Eks. fra Vojens BK.

Man skal også have indtastet medlemmets e-
mailadresse.

og indtastet medlemmets e-mailadresse, så må 
man sætte flueben i ” Vedligeholder egne 
stamdata på personlig hjemmeside 
(medlemmer.bridge.dk)”. Når man nu trykker på 
”Send adgangskode” får medlemmet en mail, med 
password til hjemmesiden, hvor de selv kan rette 
deres stamdata.
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