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Formanden har ordet 

 
Når jeg sidder og sysler med at lave 

”Formanden har ordet”, ved jeg, at bridgefesti-

valen i Svendborg står for døren, og vi skal 

allerede til at se fremad. 

 

Frem mod en ny sæson, som gerne skulle bli-

ve lige så spændende og interessant, som den 

foregående. 

 

Vi skal sammen vise, at Næstved Bridgeklub 

er en ambitiøs bridgeklub med fokus på de to 

ben, som vi altid forsøger at gå på i klubben:    

Det sociale- og det konkurrencemæssige ben. 

 

Og så skal der være konsensus. Det er Næst-

ved Bridgeklub, du melder dig ind i – ikke 

torsdag dag eller i en af de andre 4 afdelinger 

– det skal kunne mærkes, at vi er én klub – 

rigtig god sæson! 

 

 

Bridgens dag 

Som optakt til den nye sæson har Danmarks 

Bridgeforbund lagt op til, at vi skal lave en 

landsdækkende satsning for at gøre positivt 

opmærksom på vores herlige sport. 

I den forbindelse afvikler vi Bridgens dag søn-

dag den 28. august. 

I sin enkelthed handler dagen om at få gjort 

opmærksom på bridge og at få præsenteret, 

hvad vi kan tilbyde. 

Dagen kommer - i vores område - til at foregå 

som et åbent hus arrangement med en masse 

forskellige aktiviteter i vores eget klubhus. 

Det bliver fra kl. 13.00 til ca. 18.00, og op til 

sæsonstarten bliver det forhåbentlig synligt i 

Næstved, at vi skal have arrangementet. I kan i 

den forbindelse hjælpe os ved at dele det 

”gokart”, der er lagt med denne klubavis, ud 

til en af jeres bekendte. 

Hvis vi alle deler bare et kort ud, skulle der jo 

være mulighed for at der kunne komme et par 

hundrede på dagen (Vi drømmer stort). 

Hvis I mener, at I sagtens kan dele mange flere 

ud, så henvend jer til en fra bestyrelsen. 

 

 

Turneringer 

I den kommende sæson afvikles der rigtig 

mange turneringer i klubbens lokaler. Vi laver 

kvalifikationsturneringer til DM for Distriktet 

- Troldeturneringen - SOS Børnebyerne, som 

er en velgørenhedsturnering - SOS Bridge 

(Sild Og Snaps) - samt alle de løbende ugentli-

ge turneringer. 

Datoerne for de enkelte arrangementer kan I se 

på det indstik, der er at finde i denne avis, og 

det er lige til at hænge på jeres opslagstavle.  

Der er hele tiden noget at deltage i -  sådan 

skal det være - og vi håber på stor deltagelse i 

arrangementerne. 

 

Trolde Drop-In 

Drop-In formen stammer egentlig fra Festiva-

lugen. Meningen er at spillere kan komme -  

sætte sig og spille - uden forhåndstilmelding. 

Vi har indført et par dage med denne mulighed 

i den kommende sæson. 1. gang  bliver mel-

lem jul og nytår, når julen er vel overstået. 2. 

gang bliver i påsken - skærtorsdag -  hvor vi 

gør et forsøg på at genoplive det hyggelige 

”skærtorsdagsarrangement”. Vi spiser lidt fro-

kost sammen og spiller så turnering . Det bli-

ver lavet som et kombiarrangement, hvor man 

skal tilmelder sig til frokosten, men hvor man 

også har en mulighed for at ”dukke op” til tur-

neringen, hvis man kun ønsker at spille bridge. 

Oplagt X i kalenderen! 

 

Undervisning 

Undervisning for nye har tidligere strakt sig 

over to sæsoner. 

I år forsøger vi at ”sluse” eleverne ind allerede 

efter 1 år -  tag vel imod de nye i afdelingerne. 

Dog slippes de ikke helt idet de tilbydes en ti-

mes undervisning op til deres klubaften, som 

fortsat ligger onsdage, samtidig med undervis-

ning for begyndere og Holdklubben. 

Endvidere vil alle have mulighed for at melde 

sig til to undervisningsdage arrangeret i sam-

arbejde med Distrikt Storstrøm og med Jacob 

Røn som underviser. Den første gang i oktober 

i Nykøbing F. og den anden gang i februar i 

Næstved.  
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Bykamp mod Slagelse 

Vi vil gerne - Slagelse vil gerne - det er bare 

endnu ikke lykkedes at finde en dato til en re-

vival af denne drabelige men også venskabeli-

ge dyst, som ingen vil tabe! 

Vi tænker en fredag aften eller en lørdag, hvor 

vi mødes til en kamp i 2 - 3 rækker, hvor vi 

hver især stiller med 3-4 hold til hver række. 

Så spiller vi kampen - uddeler præmier - spiser 

lidt sammen og nyder måske et glas eller 2 - 

og herefter….  

Og året efter er det den anden klubs tur til at 

arrangere. 

Vi håber, I har lyst til at deltage i arrangemen-

tet. Datoen meldes ud, så snart den er kendt. 

 

Troldeturneringen 

Traditionen tro afholder vi vores guldturne-

ring: Troldeturneringen - i år den 30. oktober. 

Vi har i år forsøgt at rykke turneringen i for-

hold til de andre år for at forsøge at lokke lidt 

flere ud ad busken. 

Turneringen er en Guldturnering og dermed en 

chance for vore lokale medlemmer til at optje-

ne guldpoint. 

Vi spiller i rækker, som bliver gjort helt ret-

færdige, idet vi enten seeder rækkerne ud fra 

handicap, eller vi spiller en kvalifikationstur-

nering om formiddagen og herefter inddeles i 

de rækker, man har spillet sig til. Det betyder, 

at man møder ligestillede. 

Og der er chance for guldpoint i alle rækker. 

Det vil være rigtigt dejligt at se mange par fra 

Næstved Bridgeklub, så sæt allerede nu  X i 

kalenderen. 

 

Struktur fremover 

Næstved Bridgeklub er en klub, der består af 5 

afdelinger + en Holdklub, der spiller hver an-

den onsdag i sæsonen. 

Der er undervisningsaften hver onsdag. 

Tendensen har været at aftenklubberne man-

dag og tirsdag er blevet mindre – torsdag aften 

større og de to dagklubber med stort set det 

samme deltagerantal. 

 

Der er en mindstestørrelse på afdelingerne. 6 

borde = 24 spillere = 12 par = 1 række er et 

absolut minimum, for at man kan lave forskel-

lige turneringer, der kan køre en sæson. Derfor 

er vi nødt til at have dette tal som en mini-

mumsgrænse for, hvornår afdelingen kan fun-

gere.   

Hvis der skal spilles i to rækker kræver det 

mindst 8 borde = 32 spillere = 16 par. Med 2 

rækker er der større mulighed for at variere 

turneringerne, eksempelvis kan der laves op- 

og nedrykning, så der kommer lidt variation i 

rækkerne.  

Hvis holdklubben skal køre (hver anden ons-

dag aften) er 4 hold et minimumsantal. 

 

Dette afsnit blot for at informere om, hvad der 

skal til for at den nuværende struktur bibehol-

des – ellers kan en sammenlægning af nogle af 

afdelingerne komme på tale. 

 

Afrunding 

Herefter er der kun tilbage at ønske jer alle en 

god sæson her i Næstved Bridgeklub, og det 

kan gøres med et citat fra en kendt baseball-

manager – Leo Durocher: 

” Vis mig en god taber, så skal jeg vise dig en 

idiot”! 

 

Hans Nielsen 
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Mandagsklubben 2016/ 2017 
 
Jeg vil gerne byde jer alle velkommen til en ny sæson i mandagsklubben. 
 
24 fantastiske medlemmer var der i den forgangne sæson mandag aften. Vi fik mange gode dyster, vi 
spillede masser af fin bridge, vi fik prøvet en handicapturnering over 3 gange, vi spillede en holdturne-
ring , vi spillede IATF (Imp Across The Field) og uddelte præmier til de dygtige vindere. 
Det var en yderst - yderst - yderst hyggelig sæson! 
 
Jeg håber, at alle de, der var i mandagsklubben i sidste sæson, melder sig igen, og at de tager et par 
venner med, således at vi også kan prøve at spille med op- og nedrykning og måske give chance til de 
mindst rutinerede par til at vinde lidt flere bronzepoint. 
 
Det var en udfordring i den forgangne sæson at spille holdturneringer med kun 6 borde, så det vil være 
helt vidunderligt, hvis vi kan øge antallet til 8 borde, så der kan spilles i to rækker.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Foreløbig er Bodil Nielsen og jeg i turneringsudvalget – Bodil står for kaffebrygning. Hvis der er flere, der 
har lyst til at være med, vil det være en stor glæde, og vi får jo også brug for et festudvalg.  
   
      Velkommen i mandagsklubben - og god sæson!  
 
Hans Nielsen 

Sæsonen 2016 - 2017 
 begynder 

  
mandag den 5. september  

klokken 19.00  
 

med parturnering 
  
Såfremt vi bliver 2 rækker, bliver  indplacering efter parhandicap. 

 
HUSK: 
 
Den 3/10 ligger i rejseugen – så der arrangeres åbent hus (uden beregning) 
Den 17/10 er i efterårsferien, hvor vi ligeledes vil arrangere åbent hus med tilmelding. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIrK-MpeTNAhUHPBQKHbwMCOAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.123rf.com%2Fphoto_791366_playing-cards-four-aces-poker-hand-over-black-and-white-abstract-background.html&bvm=
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 Velkommen i Tirsdag-dagklubben 

 
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 eller sideturnering (se mere) 
Vi er omkring 80 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. Så kontakter jeg dig med mulige forslag, før du bin-
des. 
 
Klubben går ind for, at alle har ret til et godt spil bridge, uanset spilstyrke. 
Spillet reguleres gerne med venlig, korrekt turneringsledelse om nødvendigt. Døm aldrig ved eget bord. 
Lav tale, der ikke må dreje sig om spillet er tilladt, men må ikke forstyrre nabobordet. 
 
Tirsdag-dagklubben ledes af Bo Lytzen, Tlf. 55 44 45 49 – E-mail bolytzen@mensa.dk 
Tirsdag-dagklubbens spilleudvalg består ud over Bo Lytzen af: 
Jørgen Andersen, Tlf. 23 88 12 27, Peter Gløde: 5573 0868 

 
Tirsdag dagklubbens sæsonoversigt 2016-17 

 
 

På hjemmesiden:  ”klubben2412.dk”, Under: Klubber i klubben – kan du se mere. 
(8. nov. Er der Klubsølv = spilles af alle – med bridgemate, så der ikke skal beregnes noget). 
 
Der holdes ikke åbent hus i rejseugen (4/10-16), da det kun er få medlemmer, der ikke er til stede. 
Disse bedes finde en substitut til den 4. oktober på normal måde. 
Der spilles kun Holdturnering 5 gange i år. Hold-tilmelding er frivillig, idet 
Det forsøges at lave en sideturnering for de, der ikke ønsker at spille hold, så alle kan spille på alle vore 
spilledage. Tilmelding sker til hold + sideturnering i starten af september. 
I skoleferien februar-2017 holdes denne gang åbent hus. 
 
Kontakt til turneringsledelsen: (spørgsmål, ekstra substitutter m.v.) KUN PÅ TELFON: 
OBS!! Ekstra substitutter KUN, hvis du SELV har prøvet hele substitut-listen igennem……. 
Du må IKKE aflevere en besked på en telefonsvarer - Ring i stedet videre. 

Bo Lytzen: 55 44 45 49, Jørgen Andersen: 23 88 12 27, Peter Gløde: 5573 0868 
Ny substitutliste udkommer ca. 14 dage efter opstart af sæsonen. 

 
Hjertelig velkomne til vor nye sæson 

HUSK, også tilmelding på hjemmesiden http://www.klubben2412.dk/   – tilmelding - sæsontilmelding 

September 2015 6. 1. PAR 13. 2 par 20. 3 par 27. Hold + side  

Oktober 2015 4.5 par 11. Hold + side 18. Åbent hus 25. par 6  

November 2015 1. Par 1 8. Klubsølv 15. Par 2 22.  Hold 3+side 29. par 

December 2015 6. par 3 13. juleafslutning 20.åbent hus.   

Januar 2016 3. par 5 10. Hold 4+side 17. par 6 24. par 1 31. Hold+side 

Februar 2016 7. par 14. Åbent hus 21. par  28 par   

Marts 2016 7. par   14. par 21. par 1 28. par  

April 2016 4.  Par 3 11.  Afslutning 18. Åbent hus 25. TOP-16  

Maj 2016 3. Generalforsamling     
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Parklubben tirsdag aften 
 
Det er fantastisk interessant at spille parturnering, det er der mange bridgespillere der mener over hele 
Danmark, og i Parklubben tirsdag aften er det kun parturnering der du’r. 
Det har vi det godt med, og nu byder vi velkomne til endnu en sæson. 
 
Jeg sidder og kigger på en gammel udgave af denne introduktion. Den gang var der 5 rækker med 10 
par i hver i Parklubben altså 100 mennesker! 
Det var også hyggeligt -  unægtelig lidt mere at holde styr på, men den samme positive ånd. 
 
Vi har spillet en 5-bords og en 4-bords Howell stort set hele sidste sæson. Det er ganske udmærkede 
turneringer, men lidt vanskelige at variere. Det ville være fantastisk med lidt flere medlemmer i Parklub-
ben og dermed lidt større variationsmuligheder, men det dalende medlemstal er et stort problem over 
hele landet.  
 
Vi kan jo altid variere Howell - turneringerne med handicapturnering og Imp across the field og det gør vi 
da også - og så er der klubsølv og Top 16, - og jamen det er jo det der er i par-turneringer! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Og så håber vi, at der kan tilknyttes et festudvalg ad hoc således at vores juleafslutning og sæsonafslut-
ning kan blive lige så hyggelige som de plejer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vel mødt til den kommende sæson! 
 
Hans Nielsen 

Turneringsudvalget 
 

 består i den kommende sæson igen af  
 

Elisabeth Olsgaard,  
Connie Mayland,  

Bodil og Hans Nielsen. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIrK-MpeTNAhUHPBQKHbwMCOAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.fotosearch.de%2Fbilder-fotos%2Fkartenspiel.html&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNE5UZDKfcIel0NEHb13VBYo4yVkRA
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Holdklubben 

 
tilbydes igen i år 

 
 
 
 
Vi fortsætter igen i år med en holdklub, der spiller ca. hver 2. onsdag aften. Alle uanset 
styrke er hjertelig velkomne, og prisen er kun 150, - kr. ekstra for spillere, der spiller en el-
ler to gange om ugen og ganske gratis for spillere, der spiller mere end to gange om ugen.  
 
Holdklubben skal kunne rumme alle, der har lyst til at spille holdturnering. Der kan også 
deltage spillere fra andre klubber, så kender du nogen fra en anden klub, som du allerede 
nu danner eller kunne tænke dig at danne hold med, kan I spille ca. hver 2. onsdag her i 
Næstved. Der kan også deltage hele hold fra andre klubber. Prisen for spillere, der ikke er 
medlem af Næstved Bridgeklub er dog 250,-kr. 
 
Ovenstående er forhåbentlig en god inspiration til allerede nu at planlægge deltagelse i 
distriktets eller forbundets holdturneringer næste sæson. Der er Distriktets holdturneringer, 
hvor der spilles 5 - 6  lørdage i løbet af sæsonen, og vinderen rykker op i mellemrække 2. 
Der er forbundets meget hyggelige Mixedhold i St. Bededagsferien og den hyggelige Vi-
noble Open i festivalugen. Muligvis vil 4 friske piger finde på at melde sig til damehold, og 
så er der mulighed for at øve ca. hver 2. onsdag. 
 
Tilmelding skal helst ske som hold, men står I uden holdmakkere, så prøv at melde jer alli-
gevel, og jeg vil forsøge at finde et par til jer. Vi skal være mindst 4 hold, og bliver vi flere, 
sker forøgelsen med 2 hold ad gangen.  
 
Jeg håber, at vi igen i år kan få en rigtig god holdklub til at køre onsdag aften. Spilledage-
ne i bliver: 14/9 - 28/9 - 12/10 - 3/11 - 16/11 - 7/12. Forårssæsonen er ikke planlagt endnu.  
 
Mange bridgehilsner 
Bodil 
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Torsdag dagklubben 
 
Kære bridgespiller 
 
Hvor er det dog dejligt, at en bridgesæson slutter omkring 1. maj og begynder igen 1. september, for så 
kan vi nå at nyde det gode vejr, selv om det ikke lige er der i de traditionelle sommermåneder. I år fik vi 
jo en formidabel flot maj og juni, og i skrivende stund ser det ud til, at juli bliver våd og kold, hvilket dog 
er en stor fordel for de spillere, der deltager i Bridgefestivallen i Svendborg.  
 
Når jeg byder velkommen torsdag formiddag, kan jeg godt se, at vi alle er lidt grå og tynde i toppen, og 
jeg formoder, at når sæsonen begynder til september, er vores gennemsnitsalder igen steget med 1 år. 
Det er dog en stor glæde at opleve, at så mange ”ældre” mennesker er så mentalt kvikke og raske, også 
selv om det fysiske helbred svigter lidt. Det er helt bestemt på grund af bridgen, der tvinger hjerneceller-
ne til at holde sig i gang. Dansk Bridgeforbund lavede for et par år siden en stor undersøgelse om, hvad 
det betyder for helbredet at spille bridge. Naturligvis viste det sig, at være meget positivt både for krop og 
sjæl. Jeg glæder mig til at byde alle gamle og nye spillere hjertelig velkommen til en ny bridgesæson 
torsdag d. 1. september kl. 9.30. 
 
 
 
 
 
 
 
Årets program er ikke fastlagt endnu, men vi begynder sæsonen med en parturnering, og når jeg ved, 
hvor mange, der gerne vil spille hold, bliver resten af sæsonen tilrettelagt. Allerede nu er sikkert at: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdagsklubbens absolut helt uundværlige spilleudvalg består igen i år af Jørgen Hartmann, Gurli Pe-
dersen, Birgit Højmann Larsen, og kaffe/te-brygningen er i trygge hænder hos Elisabeth Olsgaard.  
 
Jeg håber, at vi igen kan få en torsdagsbridge, hvor vi både har det hyggeligt og overholder love og pa-
ragraffer. Husk at tilkalde turneringslederen, hvis der sker en uregelmæssighed ved jeres bord. I må hel-
lere tilkalde 5 gange for mange i stedet for 1 gang for lidt.  
 
Mange hilsner og på gensyn d. 1 - 9. 
 
Bodil 

 
 Uge 40 - d.   6/10  er rejseugen, med åbent hus med tilmelding men uden betaling. 
 
 Uge 42 - d. 20/10 er efterårsferie med åbent hus med tilmelding og betaling. 
 
 Uge 45 - d. 10/11 er der klubsølvturnering. 
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Torsdag aftenklubben. 
 
I skrivende stund har vi stadig en stor bid af sommeren tilbage, men allerede den 1. september, møder vi 
igen op til bridge med solbrun hud, masser af energi og mod på det dejlige, udfordrende spil efter en 
lang ferie. 
 
Heldigvis har ingen i spilleudvalget ”sagt op”. Det består stadig af : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Vi har hver vores rolle i udvalget, men med det fælles mål, at vi alle vil gøre vores bedste for at få klub-
ben til at fungere optimalt. Og det gælder både bridgespillet og den sociale del. 
 
Torsdag aften har tradition for at være den klub, hvor begyndere sluses ind som kommende klubspillere. 
Vi er mange, der tager godt imod jer og hjælper til rette. Det samme gælder selvfølge alle andre, der øn-
sker at være en del af torsdag aften-flokken, hvor der også er plads til spillere, der har brug for større 
udfordringer. 
 
Igen i år har Hans Nielsen nikket ja til at undervise en time før spillestart nogle gange i løbet af sæsonen, 
og erfaringen fra de senere år viser, at rigtig mange benytter sig af tilbuddet. Hans er meget modtagelig 
for forslag til emner, så tænk over hvilke input, vi ønsker til forbedring af vores 
bridgespil 
 
 
 
 
Min slutbemærkning er en kopi fra alle tidligere år. 
Vi spiller seriøs bridge og følger gældende love og regler, men vi lægger stor 
vægt på, at det foregår i en hyggelig og afslappende atmosfære. I løbet af sæso-
nen vil der blive indlagt flere sociale arrangementer.  
 
Jeg ser frem til sæson 2016/17, og jeg glæder mig til at se jer alle.  
   
Mange hilsner  
Edith 

Pernille 
 

Lena 
 

Gregers 
 

Hans B.  
 

mig selv 
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Holdklub onsdag 

Kontingenter m.m. 2016/17 
  

 Grundbeløb dækker kontingent til DBF 240 kr. (260). + 50 kr. samt kontingent til kreds 3 kr. og    

distrikt 15  kr. - i alt 308 kr. 

 Spillere, der er primære medlemmer i anden klub fratrækker 240 kr. (260 kr.) i grundbeløbet. 

 Det accepteres, at kontingentet betales med 50% senest 1/10 - 2016 og 50% senest 3/1 - 2017 

 

   

  
 

Egne klubmedlemmer + 150 

Andre klubmedlemmer (fra andre klubber) + 250 

Deltagere der ikke er medlemmer af DBf    550 

Klubmedlemmer der spiller 3 gange ugentlig Ingen tillæg 

 
Medlemskab 

 
Grundbeløb 

Kontingent til 
Næstved Bridgeklub 

 
I alt opkræves 

Hvilende medlem - 250 250 

Ikke spillende: Næstved primær klub 308 (328) 250 578 

Ikke spillende:  Næstved sekundær klub 50 + 3 +15 250 308 

Spiller 1 gang pr. uge 308 (328) 992 1320 

Spiller 2 gange pr. uge 308 (328) 1292 1620 

Spiller > 2 gange pr. uge 308 (328) 1492 1820 

Kontingent 2016 - 2017. DBF hævede deres kontingent med 20 kr. så tallene i parentes er gældende 

Undervisning - - - - 1150 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. pr. stol incl. kaffe. Egne drikkevarer tilladt 
   
Kaffekort pr. klub - - - 100 kr./4 mdr. 
Kaffe uden kaffekort - - - 10 kr. pr. gang 

DBF hævede kontingentet med 20 kr. pr. medlem, derfor de ”sjove” tal.  
Kontingentet skal indbetales senest 1 - 10 -  2014 og kan indsættes direkte på Klubbens konto i  Nordea. 

reg.nr. 2510 kontonr. 3494 376 414 - - - - - - - og husk navn på indbetaling 

Øvrige satser: 
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Fra Bridgefestivalen i Svendborg  
 
Fra fredag d. 8. juli til søndag d. 17. juli blev der 
traditionen tro afholdt bridgefestival i Svend-
borg. Ud over DM i mix - , dame - , senior -  og 
åben par er der mange andre parturneringer 
både dag og aften, så man kan bare komme 
med en makker, - evt. alene,  og spille, hvis ly-
sten og tiden er der. En af de mest populære 
turneringer er stadig holdturneringen      - Vi-
nople Open -  
I år deltog der 160 hold, der var opdelt i 6 ræk-
ker efter holdhandicap. De 14 bedste 
(landsholdsspillere og divisionsspillere) kom i A-
rækken og spillede alle mod alle. De øvrige 
hold blev delt i 5 rækker og spillede en monrad-
turnering, så de hele tiden mødte hold, der lå 
placeret i nærheden af deres eget hold. Turne-
ringen er over to dage, og alle kan naturligvis 
ikke nå at møde alle.  
Det var glædeligt at se så mange spillere fra 
Næstved Bridgeklub derovre. Holdene tilmelder 
sig under forskellige betegnelser, som kun de 
selv kender baggrunden for. 
 

 ”Team Nielsen”  med 

Bodil - Hans Nielsen 
Inge - Ole Nielsen    nr.   9 
 

 ”Støvsugerbanden”  med 

Hanne Christensen - Steen Løvgreen 
Nora Busk - Svend Pedersen  nr. 14 
 

 ”MAKRONERNE”  med 

Sussie Rasmussen - Jens Peder Jensen 
Ingelise Andreasen - Kurt Holmbye nr. 28 
 

 ”Smilet”  med 

Lena - Tommy Rasmussen    
Vibeke Galle - Connie Mayland  nr.   5 
 

 ”Skovtroldene”  med 

Lene Petersen - Birgit Erskov 
Lisa - Søren Husted    nr. 15 
 

Resultater fra DM - turneringerne. 
 
Mix - par 
 
A - finale:  
Desværre ingen Næstved spillere. 
 
B - finale:  
Bodil - Hans Nielsen       nr. 69 
 
Damepar 
 
Elisabeth Olsgaard - Connei Mayland    nr. 23 
Vivi Petersen - Karin Bech      nr. 43 
 
Senior 
 
Steen Løvgreen - Thomas Jespersen    nr. 27 
 
Åben par 
 
A - finale: 
Desværre ingen fra Næstved Bridgeklub 
 
B - finale: 
Bodil - Hans Nielsen       nr. 74 
 

Husk: 

 At genopfriske systemkortet med din 

makker 

 At få skrevet et gældende systemkort 

 At lave aftale med jeres holdmakkere 

 AT FÅ JER TILMELDT ! 

 ”4 trolde”  med  

Elisabeth Olsgaard - Henny Andersen 
Birgit Højmann Larsen - Sanne Lyngsø Lar-
sen       nr. 25 

 

Et stort tillykke til alle 



12 

Bestyrelse 
 
Hans Nielsen Formand  Tlf.: 55722345  
Mail: ringstromm@gmail.com  
 
Bo Lytzen Næstformand   Tlf.: 55444549  
Mail: bolytzen@Mensa.dk 
 
Ole Nielsen Kasserer   Tlf.: 20211833   
Mail: ingeolenielsen@gmail.com 
 
Inge  Nielsen  Sekretær   Tlf.  20211833  
Mail: ingeolenielsen@gmail.com 
 
Bodil Haag                Tlf.: 56711924  
Mail: bodil.haag@privat.dk 
 
Edith Nørgaard                Tlf.: 55724383  
Mail: edithsten@live.dk 
 
Vibeke Galle                      Tlf.: 26811531  
Mail: vibgalle@yahoo.dk  

mailto:ringstromm@gmail.com
mailto:bolytzen@Mensa.dk
mailto:ingeolenielsen@gmail.com
mailto:ingeolenielsen@gmail.com
mailto:bodil.haag@get2net.dk
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