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Formanden har ordet 
Når du sidder med bladet i hånden, tænker du sik-
kert, at nu skal du melde dig til den nye sæson 
(hvis du ikke allerede har gjort det). 
Du har måske været i Svendborg for at deltage i 
DM ugen - hvor du har spillet Vinoble Open med 
deltagelse af mere end 800 bridgespillere - deltaget 
i åbne turneringer - eller deltaget i DM turneringer-
ne. 
I den kommende sæson håber jeg, at rigtig mange 
vil deltage i alle de arrangementer, der udspiller sig: 
Undervisningsdag - træningslejr - Vinsmagning - 
Trolde drop-in - Kvindebridge - Mandebridge - Un-
dervisning om onsdagen for blot at nævne nogle - 
og så håber jeg, at mange vil være med til at bakke 
op om, at vi fra Næstved Bridgeklub skal ”vise os 
frem”, der hvor der kæmpes om ”hæder og ære” i 
turneringerne i distriktet. Vi skal have hold med i 
Distriktholdturneringen - og vi skal have hold med i 
Klubholdturneringen - vi er den største klub i Di-
strikt Storstrøm, så nu må vi give de andre baghjul.  
Så årets opfordring - kom venligst ud af starthuller-
ne og konkurrér!  
Jeg har lyst til at lave en lille ”teaser” - glæd jer til I 
kommer tilbage i klubbens lokaler - der er sket en 
drastisk ændring! J 
God Sæson! 
 
Træningslejr 
Den nye sæson starter den 26/8 klokken 13.00, 
hvor vi afholder ”træningslejr”. Lejren er godt nok 
kun på en eftermiddag, men det er et arrangement i 
klubben, hvor du har mulighed for at”tyvstarte” sæ-
sonen ( evt. ) sammen med din makker og få 
”støvet” dit systemkort af - få systemkortet toptunet 
- og evt. få nye konventioner på kortet. Det vil være 
muligt at få gennemgået konventioner - det vil være 
muligt at få gennemgået systemkort og få gode bud 
på optimering af samme. 
Klubben er vært ved kaffe og småkager - måske en 
lille øl eller vand. 
Det plejer også at ende med, at vi spiller en ”lille 
bitte ” turnering for at afprøve de nye ting på ”kortet. 
Mød frem - det er gratis!!! 
 
Turneringer 
Som allerede antydet vil der atter i den kommende 
sæson blive afviklet rigtig mange turneringer i vore 
fine lokaler:  Kvalifikationsturneringer til Åben Par - 

Damepar og Mix-par alle i distriksregi, og vores eg-
ne Troldeturnering og SOS børnebyerne samt alle 
de løbende turneringer. Det ville være skønt - til 
Generalforsamlingen - at kunne sige: ”I denne sæ-
son har tilmeldingerne til turneringerne overgået 
vores forventninger ………” 
 
Tolde Drop In 
Det er jo ikke noget nyt mere - faktisk allerede på 
vej til at blive en tradition !  Mellem jul og nytår skal 
man da ud at spille bridge en enkelt gang - og så 
kan man jo lige så godt dukke op til Trolde Drop In! 
Der er ikke nogen forhåndstilmelding - man møder 
bare frem på dagen (28/12) mellem klokken 12 og 
12.30 - og så laver vi turneringen og starter ca. 
klokken 13. De. der er kommet. er faktisk kommet 
fra hele distriktet - så x i kalenderen - vi ses! 
 
Kvinde-/ Mandebridge  
I forrige sæson blev der introduceret noget nyt - 
nemlig mandebridge - en aften kun for herrer. Det 
blev en succes! Så i kommende sæson forsøger vi 
igen, men først efter vi har afviklet Kvindebridge - 
en aften kun for kvinder. Aftenerne starter med, at 
vi får et måltid mad, hvorefter vi spiller kort. Arran-
gementerne averteres på Sjælland og på Sydhavs-
øerne. 
Datoerne, som du allerede nu kan sætte x ved, er 
24/11 for Kvindebridge og 1/12 for Mandebridge. 
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Undervisning 
Undervisning er atter i kommende sæson opdelt i 
hold: Begyndere og fortsættere.  
Begynderne starter sidst i september - om onsda-
gen klokken 19. 
Fortsætterne - altså de, der var begyndere sidste 
år, får muligheden for at tilmelde sig 
”Kursusklubben”, der også er om onsdagen men 
starter allerede klokken 17.45. Kursusklubben star-
ter ved sæsonstart - altså den første onsdag i sep-
tember. Her vil der være mulighed for at modtage 1 
times undervisning, hvorefter der er almindelig spil-
leaften fra klokken 19 - dog ikke med helt så mange 
spil, men med god tid. 
De, der var ”fortsættere” i forrige sæson kan igen i 
år melde sig til i Kursusklubben - og som noget nyt, 
så er der mulighed for, at alle medlemmer af klub-
ben kan tilmelde sig Kursusklubben.   
Hvis du vælger at komme en gang imellem til en 
times undervisninger, er der ingen beregning, men 
hvis du vælger at være med til både undervisning 
og spil, vil du - som medlem af en anden afdeling - 
blive opkrævet ca. 350 kr. ekstra. 
Jeg vil på et senere tidspunkt melde en plan ud for 
undervisningen, så du kan planlægge, hvornår ”de 
spændende” emner gennemgås. Noget af under-
visningen vil tage udgangspunkt i de spil, som kur-
sisterne spillede forrige gang. 
 
Drop In Klubben - Mandag aften 
Vi har jo - i klubben - en ledig aften - mandag aften. 
I den anledning har vi besluttet at oprette en ny af-
deling - Drop In Klubben - Mandag aften 
Som navnet antyder er det ikke noget du fast skal 
melde dig til, men en mulighed for at møde op man-
dag aften og spille kort.  
 
 Hvordan fungerer det? 
 
Der er 3 måder at ”tilmelde” sig på: 

1. Mød frem mellem 18 og 18.30 mandag aften 

2. Send en mail til  

         naestvedbridgeklub@gmail.com 

3. Ring på 31 26 29 31 

 
 

Struktur kommende sæson 
I kommende sæson kan du spille efter følgende 
plan: 

1. Mandag aften - Drop in - kom senest kl. 

18.30 

2. Tirsdag dag - Par og hold 

3. Tirsdag aften - Parklubben 

4. Holdklub hver anden onsdag aften - 12 gan-

ge i løbet af sæsonen. 

5. Kursusklubben onsdag aften - 1 times un-

dervisning + spil 

6. Begynderundervisning start klokken 19 

7. Torsdag formiddag - Par og hold 

8. Torsdag aften - Parklub 

Præmier 
I den kommende sæson har vi i bestyrelsen beslut-
tet at uddele præmier efter følgende liste: 

 I en 4 bords række uddeles 2 præmier 

 I en 5 eller 6 bords række uddeles 3 præmier 

 I en 8 bords række uddeles 4 præmier 
 
Antallet af præmier en inkl. præmie for bedste han-
dicap 
Hvert par kan max. vinde 2 vinpræmier pr. ½ år 
1. præmie er altid vin. De øvrige præmier chokola-
de eller øl. 
 
Trolde-Turneringen 
Allerede nu er det en god idé at sætte kryds ud for 
den 28/10 - det er her vi afholder vores traditionelle 
guld-turnering - ”Trolde-turneringen”. 
Vi håber i år på rigtig mange Næstvedpar - der er jo 
opdeling i seedede rækker, så man kommer til at 
møde par, der har samme handicap som én selv. 
Jeg håber, der i år skal uddeles præmier til mange 
Næstved par - kom ud af busken! 
 
Med håb om en god sæson til alle. 
 
Hans Nielsen 
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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 ca.  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: 
Edith Nørgaard: 5127 6972, Peter Gløde: 5573 0868 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Prøv først selv at finde substitutterne - i nød ring:   

Bo Lytzen:  5544 4549 Edith Nørgaard 5127 6972 Peter Gløde: 4217 3151    

Læg ikke svar på telefonsvarer – vi kan være langt væk – ring i stedet videre 

 
Tirsdag dagklubbens sæsonoversigt 2017-18 

 
På hjemmesiden:  ”klubben2412.dk”, Under: Klubber i klubben – kan du se mere. 

(7. nov. Er der Klubsølv = spilles af alle – med bridgemate, så der ikke skal beregnes noget). 

 

Der holdes ikke åbent hus i rejseugen, da det kun er få medlemmer, der ikke er til stede. 

Disse bedes finde en substitut til den 19. september 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. 
Kontakt til turneringsledelsen: (spørgsmål, ekstra substitutter m.v.) KUN PÅ TELFON: 
 
Velkommen til en hyggelig sæson med korrekt bridge. 
 
Bo Lytzen 

September 2017 5. 1. PAR 12. 2 par 19. 3 par 26. Hold+sidetu.  

Oktober  3. 1 par 10. Hold+sideturn 17.Åbent hus 24. par 2 31. 

November  1. Par 3 7. Klubsølv 14. Par 4 21.  Hold 3+side 28. par 5 

December  5. par 6 12.  19. juleafslutn.   

Januar  2018 2. par 1 9. Hold 4+side 16. par 2 23. par 3 30. Hold+side 

Februar 6. par 4 13. Åbent hus 20. par  5 27 par  6  

Marts  6. par  1 13. par 2 20. par 3 27. par 4  

April  3.  Åbent hus 10.  Afslutning 17.  24. TOP-16  

Maj  1. TOP-16  Generalforsamling    
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Parklubben tirsdag aften 
 

Velkommen i Parklubben tirsdag aften! 
 
Vi starter (forhåbentlig rigtig mange) tirsdag den 5 september klokken 19. Der er 3 dage til Svendborg-
ugen og jeg sidder her og planlægger kommende sæson - der skal jo tænkes lidt frem. Jeg forsøger med 
en vejledende årsplan - der kan jo komme masser af ting og overhale os inden om, men.. 
Så vores årsplan ser ud som følger: 
 

 
 
  
Alle de andre uger er der alm. parturneringer. 
 
I uge 38 vil der formentlig komme en del substitutter, i 
det ugen er rejseuge. 
 
 
 
 
 
 
 
Spilleudvalget består af . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi glæder os til den nye sæson - vel mødt! 
 
På udvalgets vegne 
Hans Nielsen 

Aktivitet Dato Dato Dato 

Kvalifikation 5/9 12/9  

Åbent hus 17/10 27/3  

Afslutninger 19/12 24/4  

Klubsølv/Top 16 7/11 1/5  

Elisabeth Olsgaard  
 

Connie Mayland  
 

Bodil og Hans Nielsen 
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Kursusklubben  

onsdag aften 
 

Vi startede kursusklubben sidste år som en ”lukket klub” kun for kursisterne fra 

sæsonen før, og det blev en succes, så vi fortsætter med udvidelser. 

 

Det var en udsøgt fornøjelse at ”tugte” fortsætterne i den forgangne sæson.  

Vi startede kl. 17.45 og brugte 45 - 50 min. med enten med gennemgang af spil 

fra forrige aften eller et undervisningsemne, og det var rigtig hyggeligt og given-

de. Herefter blev der spillet ca. 20 spil kort ligesom en almindelig klubaften. 

 

Samme mulighed er til stede i kommende sæson - man kan møde klokken 17.45 - 

modtage 45 - 50 minutters undervisning og herefter spille ca. 20 spil kort - lige 

som en ”almindelig klubaften”, men vi åbner for flere i den kommende sæson. 

 

For at være i kursusklubben skal man opfylde ét af de tre nedenstående punkter: 

 Være fortsætter - altså sidste sæson begyndere 

 Være andet års fortsætter 

 Være klubmedlem, der gerne vil deltage i dette koncept 

 

Øvrige klubmedlemmer er også velkomne til at komme og deltage i undervisnin-

gen - ganske gratis - selv om de ikke ønsker at deltage i aftenens kortspil. 

 

Der vil blive udarbejdet et program for emnerne i undervisningen, og det vil blive 

hængt op på opslagstavlen i klubben. Udgangspunktet vil være Nordisk bridge-

standard bog 3 + 4. 

 

Vi satser på, at mange ønsker at deltage i DM for begyndere, 

 som ligger i april. 

 

Vi holder et par afslutninger - onsdag den 20/12 og onsdag den 26/4 

 

Jeg ønsker alle en god sæson i Kursusklubben! 

 

Hans Nielsen 
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Holdklubben onsdag aften 
 
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 eller 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 gerne vil spille lidt holdturnering eller nog-
le du kunne tænke dig at danne hold med, kan I spille ca. hver 2. onsdag her i Næstved. Prisen for spil-
lere, der ikke er medlem af Næstved Bridgeklub er dog 250,-kr. 
 
Tilmelding skal helst ske som hold, men står I uden holdmakkere, så prøv at melde jer alligevel, 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 og hyggelig holdbridge onsdag aften. Spilledagene er :         
  
   efterår 2017  13/9 - 27/9  - 11/10 - 8/11 - 22/11 - 6/12.  
   forår  2018   10/1 - 24/1  -   7/2   - 21/2 -  7/3   - 21/3 
 
 
Mange bridgehilsner 
Bodil 

 
Torsdag dagklubben 
 
Efter en maj og juni måned, der bød på mange slags vejr, har juli måned vist besluttet sig for at være rig-
tig kold. Det er jo noget af det skønne ved det danske sommervejr, at det er fuldstændig uforudsigeligt, 
og heldigvis kan vi ikke lave om på det. Som en klog person engang sagde: ”Der findes ikke noget dår-
ligt vejr kun forkert påklædning” ! 
 
Jeg glæder mig rigtig meget til at byde jer alle - både gamle og nye spillere - velkommen til en ny bridge-
sæson. Vi begynder med en parturnering, men programmet for året bliver ikke  lagt, før end jeg kender 
antallet af spillere. Det piner dog en inkarneret holdspillers gamle hjerte, at så få spillere har lyst til at 
spille holdturnering, men jeg fortsætter med at planlægge en holdturnering sideløbende med en partur-
nering. 
 
Allerede nu kender jeg programmet for disse tre torsdage i efteråret, og det er: 
 
 
 
 

Uge 38  d. 21/9 (rejseugen) : Åbent hus med fri tilmelding og uden betaling. 
Uge 42  d. 19/10 (efterårsferie) : Åbent hus med tilmelding og betaling. 
Uge 45  d.   9/11 : Forbundets klubsølvturnering.  
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Torsdagsklubbens uundværlige spilleudvalg består heldigvis igen i år af : 
 

               Jørgen Hartmann, Gurli Pedersen, Birgit Højmann Larsen  
og  

kaffe/te-brygningen er også i den kommende sæson i trygge hænder hos:  
 

Elisabeth Olsgaard. 
 
Med hensyn til substitutter er reglen stadig, at det sørger man selv for. I yderste nød er jeg naturligvis 
behjælpelig. Ring i så god tid som muligt, men indtal ikke en besked onsdag aften. Det kommer ofte til at 
betyde en oversidderrunde om torsdagen.  
 
Jeg håber, at vi også i denne sæson kan få en torsdagsbridge, hvor vi både har det hyggeligt og overhol-
der love og paragraffer. Husk at tilkalde turneringslederen, hvis der sker en uregelmæssighed ved jeres 
bord. I må hellere tilkalde 5 gange for mange i stedet for 1 gang for lidt.  
 
Mange hilsner og på gensyn d. 7 - 9 kl.9.30 
 
Bodil 

Torsdagaftenklubben 
 
Lige nu regner det. Indtil nu (midt i juli) har sommeren været noget skuffende med kølighed og byger. 
Men jeg tror, at  vi får en fantastisk august med masser af sol og varme, så vi er klar til at tage hul på et 
nyt bridgeår, hvor vi får spillet noget kort, nyde samværet med ligesindede og ikke mindst – konkurrere. 
 
Jeg glæder mig til at se ”gamle” bekendte, men også til at tage imod spillere, som for første gang vælger 
at slå deres bridgefolder torsdag aften. 
 
Som bekendt så blev torsdag aften i sin tid etableret for at indsluse begyndere, og det er stadig en 
opgave, som vi i spilleudvalget tager dybt alvorligt. 
 
Gennem årene er der udviklet en A-række, hvor niveauet er  højnet år for år, så vi er nu nogle, der virke-
lig får kamp til stregen. Men er det ikke også det, der udvikler os som bridgespillere. Så vi  udvider me-
get gerne holdet med flere rutinerede spillere. 
 
Tidligere har vi forsøgt os med holdturneringer, men desværre uden den store succes. Vi har ikke været 
det lige antal spillere, der skulle til for at etablere to rækker, og så har niveauforskellen været for stor til, 
at det blev interessant for både de rutinerede og mindre rutinerede spillere. Nu må vi vente og se, hvor-
dan medlemstallet bliver skruet sammen i sæsonen, men jeg forventer, at vi holder os til parturneringer. I 
stedet vil jeg henvise til holdklubben onsdag aften. 
 
Men det, der betyder allermest for mig, og som altid 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. 
 
Jeg glæder mig til at se jer. 
Edith   
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Kontingenter m.m. 2017/18 
 
 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. 
 

Kontingentet skal betales senest 1/10-2017 - Husk navn ! 
     

 
 
 
Holdklub onsdag 

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

NYHED - ÅRETS TILBUD 
 

”Kursusklubben” onsdag aften 
Klubbens medlemmer tilbydes 1 times undervisning – start kl. 17.45 gratis 
 
1 times undervisning + spil - start 17.45 - for alle: Kontingent svarende til kontingent for 1 klub 
 
For undervisning + spil + medlem af anden klub betales kontingent svarende til kontingent for  
2 klubber. 

 
 

Medlemsskab Grundbeløb Kontingent til 

Næstved Bridgeklub 

I alt opkræves 

Hvilende medlem - 250 250 

Ikke spillende: Næstved primær klub 328  250 578 

Ikke spillende:  Næstved sekundær klub 50 + 3 +15 250 318 

Spiller 1 gang pr. uge 328 992 1320 

Spiller 2 gange pr. uge 328 1292 1620 

Spiller > 2 gange pr. uge 328  1492 1820 

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 
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Fra Bridgefestivalen i Svendborg  
 
Fra fredag d. 7. juli til søndag d. 16. 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  Vinople Open og den store 
Guldturnering, som er en parturnering. 
I år blev alle rekorder slået for deltagelse Vi-
nople Open. Over 200 hold var tilmeldt, og hol-
dene blev indplaceret efter holdets handicap.  
Landsholdsspillere og divisionsspillere kom i A-
rækken og spillede alle mod alle, og de øvrige 
hold blev delt i rækker á 28 hold indplaceret ef-
ter deres holdhandicap 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 er glædeligt at se så mange spillere fra 
Næstved Bridgeklub derovre. Holdene tilmelder 
sig under forskellige betegnelser, som kun de 
selv kender baggrunden for.  
 
Resultater fra Vinoble Open: 
 

 ”Hobitterne”  med 

Bodil - Hans Nielsen 
Inge - Ole Nielsen    nr.  17 
 

 ”Støvsugerbanden”  med 

Hanne Christensen - Steen Løvgreen 
Nora Busk - Svend Pedersen  nr.  25 
 

 ”De gådefulde” med 

Connie Mayland - Vibeke Galle 
Sanne Lyngsø Larsen - Birgit Højmann Larsen        
       nr.  23 
 

 ”MAKRONERNE”  med 

Sussie Rasmussen - Jens Peder Jensen 
Ingelise Andreasen - Kurt Holmbye nr.  6 

 

 ”Bachus”  med 

Jan Hausgaard Larsen - Vivi Petersen   
Aase Andersen - Marianne Hammer nr.   7 
 

 ”Skovtroldene”  med 

Lene Petersen - Birgit Erskov 
Lisa - Søren Husted    nr. 15 
 
 
”Makronerne” og ”Bachus” var i samme ræk-
ke og det var tæt løb mellem de to hold. 
”Makronerne” blev 0,05 point bedre end 
”Bachus” ! 
 
 
 
 
 
 
I den største parturnering  - Guldturneringen - 
deltog heldigvis også Næstved par, og de op-
nåede flotte resultater i hver deres række. 
 
Niels Linde Olsen - Dimon Pedersen nr.   4 
Connie Mayland - Vibeke Galle  nr.  19 
Sanne L. Larsen - Birgit H. Larsen nr.    1 
 

Et stort    tillykke   alle. Det er rigtig flot. 

 
Vi håber, at der også næste år vil deltage rig-
tig mange fra Næstved Bridgeklub. 
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Resultater fra DM - turneringerne. 
 
 
 
  Mix - par 
 
A - finale:  
Desværre ingen Næstved spillere. 
 
B - finale:  
Bodil - Hans Nielsen       nr. 76 
 
 
        
          Damepar 
 
Vivi Petersen - Ingelise Andreasen    nr. 35 
 

 
 
  Senior 
 

A - finale 
Desværre ingen Næstvedspillere. 
 
B - finale: 
Steen Løvgreen - Thomas Jespersen    nr. 18 
 
   
 
  Åben par 
 
A - finale: 
Desværre ingen fra Næstved Bridgeklub 
 
B - finale: 
Desværre ingen fra Næstved Bridgeklub 
 

Husk: 

 At genopfriske systemkortet 
med din makker 

 At få skrevet et gældende sy-
stemkort 

 At lave aftale med jeres hold-
makkere 

 AT FÅ JER TILMELDT ! 
 
 

 

 
Et stort tillykke til alle 
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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.: 23716245  
Mail: bodil.haag@privat.dk 
 
Edith Nørgaard                Tlf.: 51276972  
Mail: edithsten@live.dk 
 
Vibeke Galle                      Tlf.: 26811531  
Mail: vibgalle@yahoo.dk  
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mailto:ingeolenielsen@gmail.com
mailto:ingeolenielsen@gmail.com
mailto:bodil.haag@get2net.dk
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