
Spil om mesterpoint

MP-ordningen er lige så spændende for klubspilleren som for elitespilleren, idet den er bygget op, så den 

tager hensyn til lagdelingen inden for forbundet.

Enhver placering på en turneringsaften i den bedste fjerdedel af feltet giver et vist antal point - også selv 

om din placering ikke er god nok til en præmie.

Du kan oparbejde en pointstatus alene ved turneringer i klubben. Men de her opnåede point kan også 

sammenlægges med point af højere karat.

Din klub har et eksemplar af "Regler for danske mesterpoint", som også står i klub-håndbogen. Lån 

reglerne hos din formand. Her er et uddrag:

Der er tre slags mesterpoint

Mesterpoint uddeles i alle åbne turneringer, lige fra klubniveau til danmarksmesterskaber. De inddeles i 

disse grupper:

• Bronzepoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på klubniveau. 

100 bronzepoint = 1 mesterpoint 

• Sølvpoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på distrikts- og kredsniveau. 

10 sølvpoint = 1 mesterpoint 

• Guldpoint, der som hovedregel uddeles ved turneringer på forbundsniveau. 

1 guldpoint = 1 mesterpoint 

Under visse betingelser kan der efter distriktets tilladelse spilles om sølvpoint i en åben turnering 

arrangeret af en klub, der er tilsluttet MP-ordningen. I særlige tilfælde kan der uddeles guldpoint, fx i en 

åben turnering ved runde eller halvrunde klubjubilæer.

Hvor mange point skal der til?

Titel Antal mesterpoint Modtager

Klubmester 2 -nål/grønt etui

1* klubmester 5 (kun bronzepoint) 1* grønt etui

10 (kun bronzepoint) To spil kort

2* klubmester 20 (kun bronzepoint) 2* -nål/grønt etui

Distriktsmester 15 (min. 5 MP i sølv eller guld -nål/rødt etui

eller min. 30 MP i alt)

Kredsmester 50 (min. 25 MP i sølv eller guld) *) -nål/blåt etui

1* kredsmester 100 (min. 25 MP i sølv eller guld) *) 1* blåt etui

2* kredsmester 150 (min. 25 MP i sølv eller guld) *) 2* blåt etui

Forbundsmester 150 (min. 75 MP i guld) *) -nål/orange etui

1* forbundsmester 300 (min. 75 MP i guld) *) 1* orange etui

2* forbundsmester 500 (min. 75 MP i guld) *) 2* orange etui
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Stormester 500 (min. 250 MP i guld) *) -nål/gult etui

1* stormester 1000 (min. 250 MP i guld) *) 1* gult etui

2* stormester 2000 (min. 250 MP i guld) *) 2* gult etui

3* stormester 4000 (min. 250 MP i guld) *) 3* gult etui

*) Mangler du guld- eller sølvpoint, kan 20 sølv alternativt vurderes som 1 guld, og 20 bronze som 1 

sølv. 

Ved titelskift udleveres nålen gratis efter anmodning. Ekstra nåle/systemkortetuier bestilles ved 

indsendelse af frankeret svarkuvert og 15 kr. i check eller frimærker pr. nål, hhv. etui.

Lodtrækning om særlige præmier

Mellem samtlige klubbers topscorere trækkes i hver sæson lod om tre flotte præmier og en række 

bridgebøger. Men det er en forudsætning for at deltage, at klubben har husket at meddele DBF's 

sekretariat, hvem der er sæsonens MP-topscorer (kun bronzepoint vundet i klubbens egne turneringer 

medregnes). 

MP-registreringen

Rregistrering foregår elektronisk, og vi returnerer kort, etuier, nåle etc. til alle klubber med 

klubudsendelsen ved sæsonstarten. Hvis du ved modtagelsen konstaterer fejl, bedes du kontakte os, og 

vi retter omgående. Har du indsendt MP til årsregistreringen og ikke fået noget retur, kan det skyldes, at 

du har skiftet klub. Vi returnerer til den klub, du var medlem af i sidste sæson. 

Spørgsmål om ordningen besvares af sekretariatet, evt. på tlf. 4847 5213, alle hverdage kl.9-14, men 

spørg først den MP-ansvarlige i din klub, der sikkert kan hjælpe dig. 

MP-ordningen bidrager økonomisk til forbundets aktiviteter og er blevet en væsentlig del af virksomheden 

i de klubber, der har indført ordningen. Mange klubber er kommet til i løbet af sæsonen, men vi håber, at 

endnu flere vil være med. Vi har i klubfortegnelsen i almanakken sat en stjerne foran klubnavnet, hvis 

klubben er tilsluttet MP-ordningen.

Spil om mesterpoint - det er både sjovt og spændende!

Side 2 af 2


