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Ventetiden er over… Klubben kalder igen.






Vi mangler ikke noget, ellers tak.


Og dog, kunne du måske bringe os en serviet, vi kan skrive resultatet på?


 
  




  
  

FORMANDEN HAR ORDET
AUGUST 2020
En helt igennem underlig, skræmmende sæson
er lige slut - og vi skal til at begynde på en ny.
Jeg glæder mig til vi kan komme i gang igen og
konstaterer på tilmeldingerne at I også glæder
jer.
Det har været en kølig affære i Danmark, så vi
har jo alle haft god tid til at overveje vores
situation - god tid til at tænke over, hvad vores
fælles hobby betyder for os.
Andet steds i dette klubblad vil du kunne læse
om vore tanker omkring Coronasituationen her blot en konstatering af, at sommerbridge i
klubben har været rigtig fint besøgt - mellem 9
og 10 borde hver gang.
Jeg håber, at den kommende sæson undgår at
blive ramt af force majeur situationer - håber
at vi kan nyde vores dejlige sport uden angst med afstand.

BRIDGENS DAG
I år var det meningen at den nye sæson skulle
indvarsles med afviklingen af Bridgens Dag.
Men coronasituationen har gjort at man fra
Forbundet har valgt at udsætte BD til næste
sæson - selvfølgelig lidt ærgerligt. Jeg mener,
at det især i år kunne være en god ting at gøre
opmærksom på os (BridgeDanmark) så
danskerne/ lokalsamfundene kunne se, at det
stadig er muligt at gå til bridge på et
forsvarligt grundlag.
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Ud over alt det, som du kan læse om på de
næste par sider, har vi jo div. møder og
aktiviteter. Vi har turneringerne i det daglige vi har distriktsturneringer - vi har aktive
afdelinger, der laver fornemme afslutninger vi har fin kunst på væggene - vi har en god,
aktiv klub. Ønsker du at deltage i planlægning
af aktiviteter - biddrage med ting til
arrangementerne, så er du velkommen til at
lade os det vide - enten bestyrelsen eller
afdelingslederne.

I den kommende sæson bliver der ikke afholdt
bridgerejse sydpå. Turen skulle ellers gå til
Almeria i Spanien og folk var begyndt at melde
sig - men så kom Coronaen, så rejsen blev
aflyst.
Når tiderne atter har normaliseret sig, vender
vi naturligvis tilbage som rejsearrangører.

JEG ØNSKER ALLE
EN GOD SÆSON!
HANS

TRÆNINGSLEJR/OPTAKTSDAG

KVINDEBRIDGE

I stedet har vi valgt at afholde en ”træningslejr”
søndag den 30/8 med start klokken 12.30.
Her gives I mulighed for - ganske gratis - at
møde frem sammen med jeres makker som
optakt til den nye sæson. Her kan du få udfyldt
systemkortet. (Husk at når I kommer til et nyt
bord skal I - uopfordret - fremvise (lægge) 2
enslydende, letlæselige systemkort).
På dagen kan I få inspiration til nye konventioner - I kan få inspiration fra andre - I kan få
gennemgået konventioner - alt er muligt. Vi
spiller selvfølgelig nogle spil. Klubben er vært
ved en kop kaffe og lidt småkager.
I kan melde jer til på hjemmesiden.

TROLDETURNERINGEN
Atter i år afvikler vi vores traditionsrige
guldturnering: Troldeturneringen. I år kommer
det til at foregå
lørdag den 3/10 med start klokken 9.30
i klubben på Ærøvej. Det er årets mulighed for
at spille om guldpoint - på hjemmebane - så
tilmelding på hjemmesiden, da det er efter
”først-til-mølle” princippet der gælder.

Det var en stor succes sidste år med
kvindebridge, så det er selvklart at vi gentager
arrangementet til afvikling
fredag den 13/11.
I hører nærmere.

MANDEBRIDGE
Til gengæld måtte mandebridge aflyses på
grund af for få tilmeldte. I år forsøger vi at
kombinere mandebridge med ølsmagning - og
så ser vi.
Datoen er 20/11.
Også vedrørende dette arrangement hører I
nærmere.

Husk klubbens Facebook gruppe: Klubben2412 medlemmer
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UNDERVISNINGSDAG
Som det ser ud lige nu, regner vi med at
afholde en undervisningsdag
lørdag den 31/10.

Der vil være undervisning for 2 niveauer begyndere/klubspillere og klubspillere/
turneringsspillere. Steen Løvgreen tænkes at
undervise klub-/turneringsspillere og Hans
Nielsen vil forestå undervisning for begyndere/
let øvede klubspillere. Vi vender tilbage med
program og pris når vi kommer i gang med
sæsonen.

VELGØRENHEDSTURNERING
Vi afholdt velgørenhedsturnering til fordel for
SOS Børnebyerne med stor succes. Vi var
efterfølgende i stand til at sende et beløb til
SOS på 15.000 kr - det var de og vi meget glade
for/ tilfredse med. Tak til alle jer der deltog!
Selvfølgelig gentager vi successen - i januar
2021 nærmere bestemt
lørdag den 16/1.

VINSMAGNING
I forgangne sæson forsøgte vi os med et
ølsmagningsarrangement - det blev ingen
succes - for få meldte sig. I kommende sæson
vil vi gerne lave et vinsmagningsarrangement i
stedet.
Det bliver fredag den 29/1.

BYKAMP MOD SLAGELSE
Det er allerede blevet en hyggelig tradition. I
den forgangne sæson havde vi besøg af vore
venner fra Slagelse og vi havde en pragtfuld
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dag - alt gik godt - undtagen spillet (set med
Næstved-øjne) - Slagelse vandt kampen stort
og dermed også pokalen med de store ører. I
kommende sæson skal vi sende et hold til
Slagelse lørdag den 6/3.

GENERALFORSAMLING
Og så regner vi med at slutte sæsonen af med
at afholde generalforsamling
fredag den 7/5 2021
- denne gang med flæskesteg med det hele og
citronfromage til dessert! 

UNDERVISNING
I sæsonen 19/20 havde vi atter engang meget
undervisning. Torsdag aften mødte
fortsætterne talstærkt frem og da torsdag
aftens medlemmer også valgte at møde, så var
vi for det meste mellem 25 og 30 til
undervisning en time torsdag aften.
Endvidere havde vi et fint, lille
undervisningshold onsdag aften. De gav udtryk
for, at de godt kunne tænke sig at modtage en
times fortsætterundervisning (på linje med
forrige sæson) tirsdag aften.
Det vil jeg så forsøge at arrangere fra
17.45 - 18.45 hele sæsonen.
Og så håber jeg på et stort undervisningshold
til om onsdagen + undervisningsdag. Og for at
toppe det hele af, så har jeg et ønske om at
starte et nyt undervisningshold fredag
formiddage efter jul - hvis det kan afklares
med OK klubben.

Vi spiller hver Tirsdag i sæsonen, og altid med
start kl. 9.30, slut omkring kl. 13.30 – 13.45
Normalt spilles der Parturnering og ca. 1 gang om
måneden Holdturnering.
Vi er omkring 72 medlemmer i denne hyggelige
klub, og spiller i 3 rækker, så her er plads til alle
spille-styrker. Vi finder en række, du kan starte i
og så spiller du dig på rette plads i løbet af
sæsonen.
OBS ! søger du en (ny) makker, så tilmeld
dig alene og skriv lidt om din spilstyrke.
Send evt. en sms. Så kontakter jeg dig med
mulige forslag, før du bindes. Du kan evt.
også starte på vor substitutliste.
Klubben går ind for, at alle har ret til et godt,
hyggeligt korrekt spil bridge, uanset spilstyrke.

Spillet reguleres gerne med venlig
turneringsledelse om nødvendigt.
Døm aldrig ved eget bord.
Lav tale, der ikke må dreje sig om spillet er
tilladt, men må ikke forstyrre nabobordet.
Heller ikke efter spillet.
Tirsdag-dagklubben ledes af Bo Lytzen,
Tlf. 22 90 99 04 – E-mail lytz1@lytz1.dk
Tirsdag-dagklubbens spilleudvalg består ud over
Bo Lytzen af:
Edith Nørgaard: 5127 6972
Prøv først selv at finde substitutterne - i nød
ring:
Bo Lytzen: 22 90 99 04
Edith Nørgaard 5127 6972
Læg ikke svar på telefonsvarer – vi kan være
langt væk – ring i stedet videre.

Der holdes ikke åbent hus i eventuel rejseuge,
da det kun er få medlemmer, der ikke er til
stede.
Disse bedes finde en substitut til den 17.
september på normal måde.

Der holdes ikke åbent hus i vinterferien.
Hold spilles som en turnering med 32 spil over
hele dagen, da et skifte tager for lang tid.
Derfor spilles kun en kamp pr. dag i år – Der er
siderækker for de, der ikke ønsker at spille
hold.

I efterårsferien 15. oktober holdes åbent hus.

Er der over 6 hold spilles flere holdkampe

OBS ! Følg klubbens regler for håndhygiejne og afstande m.v.
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Vi spiller alle tirsdage i sæsonen og starter
klokken 19.

Jeg giver et bud på hvordan sæsonforløbet vil
være - vel vidende at der kan forekomme
ændringer i sæsonens løb.

Vi spiller hold én tirsdag om måneden.
Jeg regner med, at vi er ca. 40 spillere - så to
gode rækker.

Jeg glæder mig til den nye sæson med mange
nye medlemmer.

Vi vil søge at fastholde den gode stemning, der
er tirsdag aften.

AKTIVITET

DATO

DATO

KVALIFIKATION

1/9

8/9

13/10

7/4

15/12

27/4

ÅBENT

HUS

AFSLUTNINGER
KLUBSØLV

DATO

KENDES IKKE

TOP 16

4/5 21

HOLD

29/9

27/10

24/11

26/1

23/2

30/3.

Resten af gangene spiller vi parturnering måske en turnering med Imp across the field én turnering med handicapturnering - og
måske finder vi på andre finurligheder.
Vores spilleudvalg består endnu en gang af:





Elisabeth Olsgaard
Connie Mayland
Bodil Nielsen
Hans Nielsen

Vel mødt til sæsonen!
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DATO

Hvor jeg dog glæder mig til at se jer igen !
Og også de nye medlemmer !
Det blev en meget brat afslutning på sæsonen.
Vi syntes vel, at det var helt i orden, da
smittetallet steg, og vi alle har en alder, der
placerer os i en risikogruppe. Pludselig gik det
op for mig, at vi ikke fik sagt ordentlig ”God
sommer og på gensyn” til hinanden, og at der
ville gå næsten ½ år fra nedlukningsdagen, til
den ny sæson skulle starte. Det var næsten

ubærligt at tænke på. Heldigvis fandt
bestyrelsen på en ordning, så sommerbridgen
har kunnet fungere, og mange har da også
været derhenne både mandag aften og torsdag
formiddag.
I skrivende stund er der kun 3 uger til
sæsonstart, og det er med stor interesse, at
nyhederne om smittespredningen bliver fulgt.
Vi tager naturligvis alle de forholdsregler, der
skal tages.

Vi begynder den nye sæson torsdag d. 3. september kl. 9.30
Det bliver dejligt at få banket den værste rust
af hjernecellerne. Vi begynder med en
parturnering, og når deltagerantallet er kendt,
laver vi et program for hele sæsonen.

Jeg håber og regner med, at vi som i de
foregående sæsoner vil få en hyggelig torsdag
formiddag med rigtig meget god bridge efter
gældende regler.

Vi bliver alle ældre, hørelsen bliver dårligere
og derfor må makker tale højere. Dette øger
støjniveauet i lokalet rigtig meget til stor gene
for mange. Så hvis makker hører dårligt, så
vent med at sige noget til der er en pause i
spillet !

 Kaffebrygningen er i trygge hænder hos
Elisabeth Olsgaard

 Spilleudvalget består af Gurli Pedersen,
Jørgen Hartmann, Bodil Haag

 Turneringsledere er Merete Jørgensen,
Bodil Haag
På gensyn d. 3. september

Opstår der en uregelmæssighed eller en tvivl
ved et bord, så tilkald turneringslederen. Døm
aldrig ved eget bord !

Mange hilsner
Bodil

sk- at der er alm. åbent hus med betaling torsdag d. 15/10 (uge 42 = efterårsferie)
u
H
- at forbundets landsdækkende sølvturnering er d. 5/11
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Det er en mærkelig tid, vi lever i, og vi er alle
ramt, på den ene eller anden måde.
Det bevirker, at der, ligesom i hele klubben, er
retningslinjer, der skal overholdes.
Disse er nærmere beskreven under
formandens informationer.
Men trods alt håber jeg, vi er klar til at møde
hinanden igen torsdag aften.
Som sidste år vil vi i størstedelen af tiden
dyrke parspillet, men lægger en holdturnering
ind ca. en gang om måneden. Holdene
sammensættes, så styrkeforholdet bliver
nogenlunde ens i rækkerne.
Torsdag aften spilles der i 3 rækker, så der er
plads til både rutinerede spiller og de, der
måske kommer direkte fra undervisningen.
Det er i skrivende stund usikkert, om det bliver
tirsdag eller torsdag aften, der bliver 1 times
undervisningen før spilletid, men bliver det
tirsdag, så har Hans lovet ikke helt at forbigå
os.
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Spilleudvalget består ligesom sidste år af
Pernille Roug, Lena Rasmussen, Liselotte
Bjerregaard
og mig selv. Vi vil sammen gøre vores bedste
for at vi kommer igennem sæsonen på en
positiv og fornuftig måde.
Men som altid – nu for 15. gang - er min
slutbemærkning:
Vi spiller seriøs bridge efter gældende love og
regler, men det sker i en afslappet og hyggelig
atmosfære. Og det skal være sjovt.
Men samtidig bliver jeg i år nødt til at tilføje: Vi
overholder de beskrevne retningslinjer for at
undgå smittespredning – vi passer på os selv
og hinanden.
Jeg glæder mig til at se jer.
Edith

Grundbeløb dækker kontingent til DBF: 260 kr. + 50 kr.
samt kontingent til kreds 3 kr. og distrikt 15 kr. - i alt 328 kr.
Spillere, der er primære medlemmer i anden klub fratrækker 260 kr. i grundbeløbet.
Hele kontingentet skal betales senest 1 / 10 - 2020

Medlemskab

Grundbeløb

Passiv medlem

--

Kontingent til
Næstved Bridgeklub
300

I alt
Opkræves
300

Ikke spillende:
Næstved primær klub
Spiller 1 gang pr. uge

328

300

628

328

1072

1400

Spiller 2 gange pr. uge

328

1372

1700

Spiller > 2 gange pr. Uge

328

1572

1900

Klubbens kontonr. er: 2510 3494 376 414 - HUSK: Navn

Undervisning

1250 kr. incl. bøger + kaffe

Åbne huse og afslutninger

30 kr.

Sommerbridge

40 kr. incl. præmier og kaffe

SOS, TOP 16 og klubsølv

30 kr. incl. præmier og kaffe

Lån af lokaler til privat bridge 20 kr. incl. kaffe. Egne drikkevarer tilladt
Kaffekort pr. Klub

100 kr./4 mdr.

Kaffe uden kaffekort

10 kr. pr. gang
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Næstved Bridgeklub
- hvad gør vi i forbindelse med Coronakrisen!
Det er rigtig dejligt at vi kan gå i gang igen med den nye sæson på
trods af Coronakrisen.
Vi har jo talt meget om Corona og tiltag i den forbindelse - især da
vi valgte at åbne op til sommerbridge den 8/6.
Nu har vi så lavet et sæt retningslinjer der gælder for vores klub i
den kommende sæson:
● Hvis du er syg (hoste/feber) så er du ikke til bridge
● Hvis du kommer til at hoste nyse så foregår det i ærmet
● Vi hilser ikke med håndtryk
● Der uddeles ikke kram eller kys
● Der er (kun) 9 aktive borde i lokale 1 og 3 og 6 aktive borde i
lokale 2
● Der er sprit på alle borde
● Der sprittes hænder når man kommer til et nyt bord
● Man holder god afstand i garderober og lokaler i det hele taget
Bestyrelsen 2020
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Bestyrelse
Hans Nielsen (Formand)

Mail: ringstromm@gmail.com

Tlf.: 3126 2931

Edith Nørgaard (Næstformand) Tlf.: 5127 6972
Mail: enorgaard141@gmail.com

Ole Nielsen (Kasserer)

Mail: ingeolenielsen@gmail.com

Tlf.: 2021 1833

Bodil Nielsen (Sekretær)

Tlf: 3167 7716

Vivi Petersen

Tlf: 2129 7921

Mail: bodil@ringstromm.dk
Mail: vivip58@gmail.com

Marius Krebs

Tlf.: 2993 6615

Vibeke Galle

Tlf.: 2681 1531

Mail: mariuskrebs77@gmail.com
Mail: vibgalle@yahoo.dk

Bykamp mod Slagelse

Vinsmagning

SOS Børnebyerne

Trolde Drop-In

Mandebridge

Kvindebridge

Undervisningsdag

Troldeturneringen (Guldpoint)

Introduktionsdag

fredag d. 7/5

lørdag d. 6/3

fredag d. 29/1

lørdag d. 16/1

mandag d. 28/12

fredag d. 20/11

fredag d. 13/11

lørdag den 31/10

lørdag d. 3/10

søndag d. 30/8

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

Tilmelding på m-bridge

meldes ud

ca. 150 kr

meldes ud

ca. 225 kr.

40 kr.

meldes ud

meldes ud

meldes ud

350 kr.

Gratis

Hæng op
Tag med

Generalforsamling

