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Jeg glæder mig! Det bliver stort at
skulle starte op igen på en ny
sæson. Vi har fået slag af en virus –
men vi rejser os igen. I har sørget
for at fundamentet for at vi kan
fortsætte som den dejlige klub I
kender er til stede.

Kontingentet blev betalt så vi
fortsat har kunnet betale husleje og
de andre poster, der er forbundet
med at drive en moderne
bridgeklub som er vores egen. Det
er en dejlig støtteerklæring I har
givet. Så nu skal vi videre – nu er vi
parate til at videreføre alle de gode
traditioner der er i vores klub.

Det har været en pragtfuld
sommer! Da maj sluttede og blev til
juni – så kom sommeren den milde.
Sol og varme – og så skulle vi jo
spille sommerbridge – troede vi.

Jo vist har der været spillet i
klubben – men kun én gang
nemlig tirsdag formiddag.
Mulighederne har været der, men I
har ikke ønsket at spille på andre
tidspunkter.

Nu skriver vi så august – og vi har
holdt vores sommerseminar
(bestyrelsens årlige hele
planlægningsdag) hvor vi atter har
besluttet os for at ”give den gas”
med masser af aktiviteter. Vi
forsøger os i år med undervisning

både onsdag aften og fredag
formiddag. I kan virkelig hjælpe ved
at ”skubbe” lidt kærligt til jeres
venner og bekendte med
bridgepotentiale.

Vi holdt en virkelig
bemærkelsesværdig
generalforsamling med 64
deltagere. Der var jo også mange
spændende punkter – men måske
tiltrak det også nogle, at vi tilbød et
gratis måltid mad – lidt vin og en
fin bridgeturnering.

Mens vi var ”Coronanedlukkede”
spillede mange med på nettet
(BBO) og det blev der udtalt
tilfredshed med.

Jeg håber, at opbakningen til den
nye sæson – og sæsonprogrammet
bliver stor og at I vil støtte op om
sæsonaktiviteterne som bliver
beskrevet herunder og bragt i
oversigtsform bag i bladet.



Informationer
om den nye sæson

Som optakt til den nye sæson har vi
inviteret klubbens medlemmer på
en Bridge/ kulturtur til Rømø. Vi
skal bo på Kommandørgården fra

den 27. – 29. august.

Vi bliver 34 (32 spillere). Det er en
meget flot tilslutning, så vi
overvejer allerede om vi skal følge
op med en tilsvarende optakt til
næste sæson.

Der er mange frivillige i klubben
der gør meget for at alle kan have
gode bridgeoplevelser hver eneste
gang vi kommer til bridge.
Disse frivillige mødes 1-2 gange om
året for at drøfte alle forhold der
vedrører klubbens ve og vel. Vi
prøver at blive enige om klubbens
fælles værdier.

Vi mødes den 12/9.

Vores traditionelle
guldpointsturnering. Plejer at være
velsøgt og det håber vi da også på i
år. Den løber af stabelen

lørdag den 2/10.

Vi påtænker at afvikle en
undervisningsdag

den 9/10.

De foreløbige planer går på at der
undervises på 2 niveauer: 1 for
begyndere/ let øvede og et for
klubspillere. Foreløbig plan er at
der undervises to timer – frokost ca.
3 kvarter – undervisnig ca. 2 timer
– kaffe – og en turnering som
afslutning på dagen. Læs nærmere
i klubben i starten af den nye
sæson.

Fredag den 12/11

inviteres til kvindebridge.
Efterhånden en tradition, hvor det
kun er tilladt for kvinder at spille.
Der hygges med middag – vin og
en god turnering.

Selvfølgelig er der en pendent til
kvindebridge – nemlig
mandebridge. Vi mødes til en sild –
en steg – en pils – og en benhård
bridgeturnering.

Datoen er d. 19/11.



I klubbens bestyrelse har vi talt om,
at vi må kunne finde en lidt mere
snedig måde at afvikle vore
afslutninger. Mange spiller jo både
2 – 3 og måske 4 gange om ugen –
og vi orker ikke at gå til så mange
større arrangementer.
Så i år arrangerer vi en julefrokost
for alle på ”Old Irish Pub”.  Vi –
bestyrelsen – vil naturligvis ikke
forhindre afdelingerne i at ønske
hinanden god jul med et glas vin
eller en klejne – men blot forsøge
at give mange en fælles oplevelse –
og spare lidt på resurserne. Datoen
og priser og tilmeldinger følger lidt
nærmere jul. Følg med på
opslagstavlen i klubben.

Efterhånden også en tradition,
hvor der inviteres til bridge mellem
jul og nytår. Man kan faktisk bare
møde op på dagen – mellem 12 og
12.30 – eller man kan tilmelde sig
på klubbens hjemmeside – og så
spiller vi en juleturnering.

Datoen til kalenderen er 28/12

Vi fortsætter med traditionerne. Èn
gang om året afholder vi en
velgørenhedsturnering til fordel for
SOS Børnebyerne.
Den har været fint
søgt de andre år og
vi glæder os til
turneringen i 2022

den 22/1

Sidste år havde vi planlagt at afvikle
en ølsmagning – coronaen ville det
anderledes. Men vi forøger igen i 2022

den 29/1.

Endnu en begivenhed der er ved at
udvikle sig til en hyggelig tradition.
I år skal vi til Slagelse

den 5/3

og forsøge at fravriste Slagelse
”Pokalen med de store ører”, som
de har stående i deres klublokale.
Vi spiller en kamp mod dem –
spiser – og spiller en kamp til. Vi er
opdelt i 3 rækker med 2 Næstved-
hold og 2 Slagelsehold i hver
række. En eliterække – en mellem-
række og en begynder/ let-øvet
række. Som de andre år med først
til mølle tilmelding – følg med på
opslag i klubben.

Den 22/4

inviteres de frivillige til en glad
aften i klubbens lokaler. Vi kan jo
ikke aflønne time for time, men vi
værdsætter virkelig at der gøres en
stor indsats af mange i klubben. Og
denne ene gang om året spises en
god middag og vi afslutter – som
altid – med en bridgeturnering.

Sæsonen afsluttes som sædvanlig
med vores generalforsamling. Vi
har besluttet at det bliver

den 6/5 2022
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Tirsdag - dagklubben
Jeg vil gerne begynde med at byde
velkommen til den nye sæson i
tirsdag dagklubben.

Jeg ved at det er en stor opgave
spilleudvalget og jeg kaster os ud i
med at bestyre tirsdag dagklubben
efter afdøde Bo Lytzen.
Jeg vil gøre mit bedste for at være
med til at sørge for at I fortsat får
nogle gode og hyggelige
formiddage i sæsonen.

Vi spiller alle tirsdage med start
klokken 9.30 og jeg satser på at
arrangere en holdturnering som
spilles en gang om måneden.

Vi håber jo fortsat på mindst 80
spillere så vi kan lave 4 gode
rækker. Klubben går ind for, at alle
har ret til et godt, korrekt spil
bridge, uanset spillestyrke. Spillet
reguleres gerne med venlig
turneringsledelse om nødvendigt.

Tirsdag dagklubben ledes af Hans
Nielsen tlf. 31262931 –
hans@ringstromm.dk.

Spilleudvalget består - foruden
Hans Nielsen – af Edith Nørgaard

Vel mødt til sæsonen!
Hans

mailto:hans@ringstromm.dk.
mailto:hans@ringstromm.dk.
mailto:hans@ringstromm.dk.


Vi spiller alle tirsdage i sæsonen og
starter klokken 19.
Vi spiller – om muligt - hold én
tirsdag om måneden.
Jeg håber på at vi er ca. 40 spillere -
så to gode rækker.
Vi vil søge at fastholde den gode
stemning, der er tirsdag aften.

AKTIVITET DATO DATO DATO

KVALIFIKATION 7/9 14/9

ÅBENT HUS 19/10 12/04

AFSLUTNINGER 14/12 26/4

KLUBSØLV 9/11

TOP 16 3/5 22

HOLD 28/9 26/10 30/11

25/1 22/2 29/3.

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

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

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! Hans

Tirsdag - aftenklubben
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ENDELIG !
Så  skal  vi  i  gang  igen
med  at  spille  bridge  !

Efter næsten 1½ års laaangt
corona-år kan vi komme til at
spille bridge igen under samme
tag. Det bliver dejligt.
Flere af jer har spillet turneringer
på BBO, men det er nu noget
andet, at sidde ved et
bridgebord, se sin makker, se
modstanderne og have kortene
i hænderne. Jeg glæder mig
vildt meget til at være sammen
med jer igen – og til at spille
bridge imod jer.

Vi er jo en ældre forsamling
torsdag formiddag, og desværre
er flere af vores medlemmer
gået bort, siden vi sidst var
samlet. Det er Bo Lytzen, Kaj
Iversen og Werner Elkjær
Jensen. Æret være deres minde.

Torsdag - dagklubben
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Vi starter sæsonen torsdag d.
2/9 til sædvanlig tid kl. 9.30. Vi
indleder med at spille en
parturnering, men om det bliver
over 3, 4 eller 6 gange ved jeg
ikke, da det afhænger af
spillerantallet.

Jeg har hørt om flere
medlemmer, der ikke magter at
komme mere, så vi bliver
reduceret en hel del.

Gør bare reklame for vores klub!
3 ting er ikke forandret noget i
den forløbne tid:

Gurli Pedersen
Jørgen Hartmann
Bodil Haag

er i trygge hænder hos Elisabeth
Olsgaard

  er den samme.

Forhåbentlig får vi igen en
sæson, hvor vi både kan spille
bridge efter gældende regler og
samtidig hygge os.

På snarlig gensyn
Bodil



Den sæson, vi lige har mistet en
stor del af, er bestemt ikke værd at
dvæle ved. Lad os se fremad, uden
dog at glemme det, vi trods alt har
lært under coronaen.
 Men i år glæder jeg mig ekstra
meget til at byde jer velkommen til
bridge den 5. september kl. 19. Jeg
har savnet jer, og jeg håber, at det
”gamle” torsdagaften-hold samles
igen.
Men ellers vil ikke meget være
ændret. Vi lægger ud med 1.
parturnering og håber, det bliver
muligt også at afvikle en
holdturnering

Formanden stiller sig igen i år –
ganske gratis - til rådighed med
undervisning for interesserede fra
kl. 17.45 til 18.45.
Og så vil jeg kun gentage, hvad der
altid har været et ”must” for mig,
og som stadig er det:

Torsdagaften klubben
● Vi spiller seriøs bridge efter

gældende regler.
● Vi spiller klubsølv i november.
● Vi spiller Top-16 umiddelbart

efter sæsonafslutning.
● Vi lægger stor vægt på, at den

sociale del vægter højt, og at vi
har en afslappet og hyggelig
atmosfære.

● Vi modtager gerne nye
klubspillere, som vi i fællesskab
hjælper tilrette, så de hurtigt
føler sig hjemme i klubben.

● Vi er gearet til at rumme både
stærke og helt uerfarne
klubspillere.

●
Og selvfølgelig – vi passer stadig på
os selv og hinanden.
Jeg ser frem til den kommende
sæson, og jeg glæder mig til at se
jer alle.

Mange hilsner Edith
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I den kommende sæson vil vi atter
en gang forsøge at gennemføre et
helt forløb/ en hel sæson med
undervisning.
Dem som ikke fik et fuldt kursus i
den seneste sæson tilbydes den
kommende sæson til ½ pris.
Endvidere håber jeg at mange nye
dukker op den 15/9 hvor den nye
sæson starter.

Vi holder juleafslutning den 15/12
og sæsonafslutning omkring 1/4  -
til begge afslutninger spiller vi de
første små turneringer.
Der undervises efter Nordisk
Standard – et undervisningssystem,
der sørger for at alle får den
nødvendige grundviden, så alle er
klar til at spille ”for alvor” i sæson 2.
Vel mødt til alle! - Hans



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 - 2021

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

Kaffe pr. Klub (4 mdr.) 100 kr.

Kaffe 10 kr. pr. gang

Kontingenter m.m. 2021/2022

Spiller 1 gang pr. uge 328 1072 1400

Spiller 2 gange pr. uge 328 1372 1700

Spiller > 2 gange pr.
Uge

328 1572 1900

Passiv medlem  - - 300 300

Ikke spillende:
Næstved primær klub

328 300 628
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Klubbens kontonr. er: 2510 3494 376 414
HUSK: Navn på indbetalingen



Bestyrelse
Hans Nielsen (Formand)  Tlf.: 3126 2931
Mail: ringstromm@gmail.com

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

Karen Nielsen (Kasserer)  Tlf.: 5054 0049
Mail: naestvedbridgeklubkasserer@gmail.com

Bodil Nielsen (Sekretær)   Tlf: 3167 7716
Mail: bodil@ringstromm.dk

Vivi Petersen  Tlf: 2129 7921
Mail: vivip58@gmail.com

Marius Krebs  Tlf.: 2993 6615
Mail: mariuskrebs77@gmail.com

Vibeke Galle  Tlf.: 2681 1531
Mail: vibgalle@yahoo.dk

Næstved BridgeklubNæstved Bridgeklub

mailto:ingeolenielsen@gmail.com
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