Lidt om bronzepoint og mesterpoint
Hver spilleaften får vinderne nogle bronzepoint, flest får nr. 1, de efterfølgende får lidt færre. Antallet af spillere der får bronzepoint er afhængigt af
antallet af spillende par og også af turneringsformen (parturnering/holdturnering) og af om det er en lukket turnering som en klubaften
er det eller en åben, fx en sølv- eller guldturnering som dem der annonceres i Bridgebladet. Ved disse turneringer spilles der om guld- og sølvpoint.
En gang om året kan hver klub spille en sølvturnering som lukket turnering. Her er lidt om systemet:
Den enhed der regnes i, hedder mesterpoint. 1 mesterpoint er = 100 bronzepoint = 10 sølvpoint = 1 guldpoint. Mesterpointene akkumuleres gennem al den tid man spiller i en klub der er tilmeldt Danmarks Bridgeforbunds mesterpointordning.
Mesterpointene danner grundlag for tildeling af titler. Når man har vundet 200 bronzepoint (2 mesterpoint)
får man sin første titel: Klubmester. Når man har vundet flere får man først nogle stjerner på, derefter nye
titler: *Klubmester, **Klubmester, Distriktsmester etc., lige op til ***Stormester (dem er der kun to af i
Danmark).
Når man opnår en ny titel får man fra DBF et etui til sit meldekort med en særlig farve der viser titlen. Her
er en kort udgave af titler og etui og antal krævede mesterpoint for at opnå titlen:
Klubmester
* Klubmester
** Klubmester
Distriktsmester
Kredsmester
* Kredsmester
** Kredsmester
Forbundsmester

grønt etui
2
* grønt etui
5 (kun bronzepoint)
** grønt etui 20 (kun bronzepoint)
rødt etui 15 (heraf min. 5 MP i sølv eller guld)
blåt etui 50 (heraf min. 25 MP i sølv eller guld)
* blåt etui 100 (heraf min. 25 MP i sølv eller guld)
** blåt etui 150 (heraf min. 25 MP i sølv eller guld)
Orange etui 150 (heraf min. 75 MP i guld)

Jeg har udeladt de højere grader, * og **Forbundsmester og Stormestergraderne.
Som det ses af oversigten skal man have et antal sølvpoint eller guldpoint for at opnå titler højere end
Klubmester. Man kan dog godt blive Distriktsmester alene med bronzepoint men så skal de manglende 5
MP i sølv/guld erstattes af bronzepoint til halv kurs (dvs. der skal 1000 bronzepoint i stedet for 500 til at erstatte de manglende 5 MP i sølv eller guld).
Mesterpointordningen kritiseres fra tid til anden fordi systemet ikke giver et retvisende billede af en spillers
reelle styrke. Nogle spillere har mange mesterpoint fordi de er dygtige spillere, andre fordi de har spillet i
lang tid. DBF har derfor lavet nogle ranglister alene baseret på de seneste tre års opnåede mesterpoint. Du
kan finde din bridgeklubs rangliste på klubbens hjemmeside, fanen Rangliste. Her kan du se hvilken placering du indtager blandt de ca 25.000 medlemmer af Dbf.
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