
Torsdags Bridge 12.september 2013 
 
� velkommen til 2.runde her i Torsdags Bridge og til substitutter, 

hvoraf Kirsten Nielsen er helt ny hos os. Hvis du bliver moppet siger 
du bare det til formanden!  

 
� der er byttet godt rundt i rækkerne, faktisk er hele B rækken 

udskiftet, men det er helt normalt fra tidligere sæsoner. Efterhånden 
vil der blive færre og de sidste 5 gange lukker vi sikkert som 
bekendt rækkerne 

 
� sidste gang lovede jeg at fortælle lidt om handicapscore, som I kan 

se henne på opslaget. Det er sådan at DBf indførte handicapscore 
efter svensk forbillede fra 2006. Alle bridgespillere fik handicap 
score efter deres styrke, målt efter bronzepoints, samt de sidste 3 
års performance. Formålet er at kunne skabe egentlige 
handicapturneringer, hvor man vinder med bedste udvikling i 
handicapscoren. Det har vi ikke aktuelle planer om i Torsdags 
bridge, men muligheden står åben for os.  
� Hvordan fungerer det? 

• Alle medlemmer har et handicap. 52 er højest mulige handicap.  
• Jo lavere handicap man har, jo bedre har man klaret sig i de 
turneringer, man har spillet. Lavt handicap er altså godt 
• I hver turnering tildeles makkerparret et fælles handicap, som er 
gennemsnittet af deres handicaps 
• I hver turnering har makkerparret et forventet resultat, som 
beregnes på baggrund af eget gennemsnitshandicap og feltets 
gennemsnitshandicap 
• Er parrets handicap lavere end feltets, forventes man at score 
over middel 
• Er parrets handicap højere end feltets, forventes man at score 
under middel 
• Får man et bedre resultat end forventet, sænkes ens handicap. Får 
man et dårligere resultat end forventet, sættes man op i handicap. 
• Handicap reguleres efter hver turnering  
� Et eksempel fra sidste uge: Bende Klausen (52) - Birgit Walbom 

(46). Par gennemsnit (49). I rækken gennemsnit (49,74), hvilket 
betød at de skulle score 50,42%. De scorede 137% og dermed 
forbedring (minus) på handicapscoren på 1,18. Bende starter i dag 
på 50,82 og Birgit 44,82, så et pænt hop må man sige. 
� På hjemmesiden kan I følge med hvordan det går med 

handicapscoren også, men det er som sagt ikke noget vi 
overhovedet lægger vægt på i klubben. 
� god bridge 


