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Formanaden har ordet   

 
August 2018 
 
Den varmeste sommer nogensinde - sol - sol og 
atter sol - hvor er det dog pragtfuldt. 
Når du læser dette, tænker du sikkert på din hygge-
lige, søde, rare og dygtige makker og overvejer, om 
han/ hun er klar til den tilstundende sæson. Måske 
har du været i Svendborg - måske har du overvejet, 
om du og din makker ikke kunne have været lidt 
bedre under Danmarks største holdturnering, hvis 
du og din makker havde øvet jer på at spille hold 
sidste vinter. 
Det vil vi fra bestyrelsen gerne sende et signal om, 
at vi ønsker, at der gøres noget ved. 
Hold som disciplin er jo noget unikt - og derfor øn-
sker vi, at der i den kommende sæson spilles ”hold” 
i alle afdelingerne (bare lidt en gang i mellem). 
For at nærme os konceptet i Svendborg ønsker vi, 
at der spilles 8 spils kampe, således at man kan nå 
at spille 3 små kampe på en klubaften/ dag. Vi for-
søger også at introducere Monrad princippet, såle-
des at man flest mulige gange møder andre hold, 
der er jævnbyrdige. 
Vi ved godt, det er lidt af en drastisk udmelding, 
men vi (bestyrelsen) ønsker at støtte op om hold-
bridge. 
Vi arbejder på at få arrangeret en holdkamp mod 
Slagelse, så vi kan afprøve satsningen i virkelighe-
den. 
Vi ønsker at evaluere forsøget til jul. Herefter tager 
vi stilling til om ordningen skal gøres permanent 
eller om vi skal finde på noget helt andet. 
 
God sæson! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bridgens dag 
Sæsonen starter med, at vi inviterer til det lands-
dækkende Åben Hus arrangement -  
”Bridgens Dag” - søndag den 26. august. 
Hvis du har bekendte, du mener burde starte til 
bridge, så er dette dagen hvor de kan ”snuse” til 
livet i en bridgeklub. Du har forhåbentlig allerede 
hørt om arrangementet. 
 
Turneringer 
Atter et år hvor der lægges op til afholdelse af rigtig 
mange turneringer i Næstved Bridgeklubs lokaler, 
Distriktsfinale i Damepar - Kvalifikation til Åben Par 
- Finale i Klubhold (Distriktet) - Kvalifikation til Mix-
par - DM for begyndere afholdes alle i Næstved. 
Vores egen guldturnering og velgørenhedsturnering 
til fordel for SOS Børnebyerne + alle de turneringer, 
der foregår i det daglige. 
 
Trolde -Drop- In 
Endnu en gang kan man møde frem til en drop-in 
turnering i julen i Næstved Bridgeklub - denne gang 
den 27/12 - med tilmeldingsstart klokken 12 - og 
turneringsstart klokken 13. 
 
Kvinde-/ Mandebridge 
Endnu engang til byder vi kvinde og mandebridge. 
Mændene inviteres den 2/11 og kvinderne den 9/11 
- konceptet er klart: Man mødes til en god frokost/ 
middag - spiser / drikker lidt og så spiller man en 
turnering. Vi inviterer jo vore venner fra de andre 
klubber med - og skulle der møde nogle frem fra 
andre Distrikter er de også meget velkomne. 
 
Undervisning 
Jeg har allerede nævnt Bridgens dag, som er op-
takten til den nye undervisningssæson. 
Undervisningsstrukturen vil ellers ligne den for-
gangne sæson. 
Onsdag aften er den store undervisningsaften i 
Næstved - Kursusklubben starter klokken 17.30 
med en times undervisning og derefter spilles der 
en turnering. 
Begynderne kommer så klokken 19 og har 3 timers 
undervisning. Dog er det afhængigt af, hvor mange 
der melder sig som begyndere. 
I år havde vi kun 6 og de startede faktisk først i det 
nye år, så de fik et intensivt kursus - måske de flyt-
ter på det nye undervisningshold. 
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Den times undervisning der er fra 17.30 - ca 18.30 
har man også mulighed for at møde frem til som 
medlem af en anden afdeling - og hvis man er inte-
resseret kan man for et beskedent indskud også 
deltage i spillet om aftenen. 

 
Som det fremgår løber vores holdsatsning i alle 
klubber også kursusklubben - og der evalueres om-
kring juletid. 
 

Præmier 
Præmiestrukturen fortsætter i den kommende sæ-
son: 

·

  
Antallet af præmier er inkl. Præmie til forbedring af 
handicap 
 
Hvert par kan max. Vinde 2 førstepræmier pr. halve 
sæson. 1.præmier er altid vin - andre præmier cho-
kolade eller øl 

 
Troldeturneringen 
Sæt allerede nu x i kalenderen ud for den 6/10 
hvor vi afholder vores guldturnering - Troldetur-
neringen. 
Sidste sæson var der rigtig mange Næstvedpar 
med i turneringen - det var vi meget glade for - 
og vi håber at rigtig mange vil melde sig igen 
denne gang - det er jo ikke så tit man kan vinde  
”Guld” i ”egen baghave”. 
Devicen må være - GULD til Næstved! 
 
God sæson til alle! 
Hans Nielsen 
 

Struktur 
Næste sæson spilles der som følger: 
 
Tirsdag formiddag : 
  Start klokken 9.30 - Par og Hold 
 
Tirsdag aften:  
  Start klokken 19 - Par og Hold 
 
Onsdag aften -  Kursusklubben:  
  Start klokken 17.30 - Par, Hold og un
 dervisning 
 
Onsdag aften - Begynderundervisning:  
  start klokken 19 
 
Torsdag formiddag:  
  Start klokken 9.30 - Par og Hold 
 
Torsdag aften:  
  Start klokken 19 - Par og Hold 

4 bords rækker - 2 præmier 

5 eller 6 bords rækker - 3 præmier 

7 eller 8 bords rækker - 4 præmier 



4 

Velkommen i Tirsdag Aftenklubben 
 
Navneforandringen kommer af, at vi jo - som du sikkert har læst andetsteds i denne klubavis - lige som i 
de andre afdelinger vil spille hold et antal gange. 
Ellers vil vi søge at fastholde den gode stemning, der er tirsdag aften. 
 
Jeg giver et bud på hvordan sæsonforløbet vil være - vel vidende at der kan forekomme ændringer i sæ-
sonens løb. 
Jeg glæder mig til den nye sæson -ser frem til at vi også skal spille 8 spils holdkampe. 
 

 
 
 
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.  
I uge 38 er der formentlig et øget antal substitutter - det er rejseugen. 
 
Vores spilleudvalg består endnu en gang af: 
·  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vel mødt til sæsonen 
Hans 
 

Aktivitet Dato Dato Dato 

Kvalifikation 4/9 11/9  

Åbent hus 16/10  16/4 19  

Afslutninger 18/12 23/4 19  

Top 16/ Klubsølv 6/11 30/4 19  

Hold 25/9 30/10 27/11 

    

 

Elisabeth Olsgaard 

Connie Mayland 

Bodil Nielsen 

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. 
Vi er omkring 80 medlemmer i denne hyggelige klub, og spiller i 4 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.  
Så kontakter jeg dig med mulige forslag, før du bindes. 
 
Klubben går ind for, at alle har ret til et godt, 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. 
 
Tirsdag-dagklubben ledes af Bo Lytzen, Tlf. 22 90 99 04 – E-mail bolytzen@mensa.dk 
 
Tirsdag-dagklubbens spilleudvalg består ud over Bo Lytzen af: 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvis du er forhindret i at komme, så prøv først selv at finde substitutterne - i nød ring:   
Bo Lytzen:  22 90 99 04 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 2018-19 

 

September 2017 4. 1. PAR 11. 2 par 18. 3 par 25. Hold   

Oktober  2. 1 par 9. Par 16.Åbent hus 23. Hold 30. Par. 

November  6. Klubsølv 13. Par 20. Par 4 27.  Hold   

December  4. par 6 11.  18. juleafslutn.   

Januar  2018 8. par 1 15. Par 22. par 2 29. Par  

Februar 5. par 4 12. Par 19. par  5 26 par  6  

Marts  5. par  1 12. par 2 19. par 3 26. par 4  

April  2.  Åbent hus 9.  Par 16. Par 23. Afslutning 30. TOP-16 

Maj   Generalforsamling    

 
Edith Nørgaard: 5127 6972,  

og 
Peter Gløde: 5573 0868 
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På hjemmesiden:  ”klubben2412.dk”, Under: Klubber i klubben – kan du se mere. 
 
Bemærk: 

 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 18. september på normal måde. 

 I efterårsferien 16. oktober holdes åbent hus. 

 
 

 Holdturnering spilles en gang månedligt frem til jul. Makkertilmelding sker i starten af september. 

Holdturnering sker i år med styrkeopdelte rækker med hold fra A+B rækker og C+D-rækker. 
Holdturneringer spilles med eller uden bordregnskaber – Bridgemate kan klare det hele 

 Kontakt til turneringsledelsen: (spørgsmål, ekstra substitutter m.v.) KUN PÅ TELFON: 

 
 
 
Steen Løvgreen har afholdt nogle velbesøgte og glimrende aftener i de sidste par år, så tidligt i denne 
sæson laver vi en hel lørdag med 2 undervisere i flere emner, så vi kan nå at fordybe os i emnerne, 
og du kan vælge det, der interesserer dig   
 
Undervisningsdag lørdag den 13. oktober 
 
 
Steen Løvgreen og Hans Nielsen underviser hele dagen – der kommer mere senere. 
  
Velkommen til en hyggelig sæson med korrekt bridge. 
  
Hilsen 
  
Bo Lytzen 
  
 

Så skal vi heldigvis i gang 
med bridgesæsonen igen 
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Velkommen i kursusklubben -  Onsdag aften 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjertelig velkommen i kursusklubben. 
 
Vi starter kl. 17.30, hvor du tilbydes undervisning som optakt til hver onsdag aftens spil - en time hvor der 
er mulighed for at  

 få gennemgået spil -  

 blive undervist i konventioner -  

 modtage undervisning i alt fra bog 1 - 4 i Nordisk Bridge -  

 hygge i trygge rammer - og mærke hvordan spillet foregår uden for klassens trygge rammer. 

 
Vi starter onsdag den 5/9, og på linje med de andre afdelinger skal I lære at spille ”hold” én gang om må-
neden frem til jul hvor vi evaluerer i hele klubben. 
 
Fra næste sæson er kaffen ikke mere gratis, men koster det samme som i resten af klubben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klubben er for alle, der har modtaget undervisning, men som ikke føler sig helt færdiguddannet. 
Man opfordres til at spille i endnu en afdeling foruden kursusklubben for at videreudvikle ens bridge-
mæssige evner. 
 
Hilsen Hans 

Vi holder 2 afslutninger:  12/12 og 24/4 
Vi spiller klubhold:  7/11 
Der er åbent hus:  17/10 og 17/4 
Aflyst:    19/9 (rejseuge 
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 Uge 38 - d. 20/9  er rejseugen, med åbent hus med tilmelding men uden betaling. 

 Uge 42 - d. 18/10  er efterårsferie med åbent hus med tilmelding og betaling. 

 Uge 45 - d.  8/11  er der landsdækkende klubsølvturnering. 

Torsdag dagklubben 
 
Kære bridgespiller 
 
Hjertelig velkommen til en ny sæson i Næstved Bridgeklub. 
 
Efter at have holdt 4 måneders pause fra bridge glæder jeg mig rigtig meget til at komme i gang igen og 
især til at skulle sige velkommen til jer den første torsdag i september. Jeg håber at se mange af de 
”gamle spillere” men forhåbentlig også nogle nye ansigter, fordi nogen vælger nu også at spille torsdag 
formiddag. Uanset om man vælger at skifte makker eller fortsætter med den samme, er det ved denne 
tid, at makkeraftalerne skal genopfriskes/pudses af og systemkortet skal skrives, så det hele er klar til 
sæsonstart. 
 
Sidste sæson lykkedes det lige at få 6 hold til en holdturnering, og det er desværre generelt i Næstved 
Bridgeklub, at de fleste kun vil spille parturnering. Vi har i bestyrelsen snakket meget om, hvad årsagen 
kan være. Kan det være det manuelle regnskab? Er det for meget at spille 16 spil - 1 halvleg - mod det 
samme par? Er det manglende kendskab til holdturnering og holdturnerings-princopper? Eller måske no-
get helt andet? Vi er blevet enige om at satse mere på holdturnering i den kommende sæson, så alle 
klubber skal på en eller anden måde lave en holdturnering i løbet af efteråret, og så evaluerer vi til jul. 
  
Allerede nu er rejseugen, efterårsferien og Forbundets klubsølvturnering fastlagt således: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torsdagsklubbens absolut helt uundværlige spilleudvalg og kaffebrygger er igen i år : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
 
 
Jeg håber, at vi endnu engang kan få en torsdagsbridge, hvor vi både har det hyggeligt og overholder 
love og paragraffer. Husk at tilkalde turneringslederen. Hellere 5 gange for meget end 1 gang for lidt. 
 
Mange hilsner og på gensyn d. 6 - 9. 
Bodil 

 
 

 
Jørgen Hartmann 
Gurli Pedersen 

 Birgit Højmann Larsen 
Elisabeth Olsgaard 
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Torsdagaftenklubben 
 
I skrivende stund (midt i juli) har sommeren været fantastisk, og der er ikke noget, der tyder på, at 
det dejlige vejr ikke fortsætter. Jeg håber I nyder det. 
 
Men inden vi ser os om, står den nye bridge sæson for døren, og så skal vi alle igen være klar med sy-
stemkort, makkeraftaler og gensyn med ”gamle” venner. 
 
Selv ser jeg frem til den nye sæson med forventning og spænding. Jeg håber at se rigtig mange af 
de sædvanlige spillere, men gør mig også klar til at tage imod de nye, som vælger torsdag aften til deres 
bridgeaften. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da bestyrelsen i juni afholdt det sædvanlige sommerseminar, blev der talt frem og tilbage om fornyelse i 
klubberne. Er det muligt at veksle med forskellige former for turneringer, der kan give lidt afveksling. 
Kan vi på en eller anden måde få indflettet en lille holdturnering en gang om måneden, der tager hensyn 
til de enkelte pars niveau, så det vil være sjovt for alle. 
Jeg ved, at holdspillet er både elsket og hadet, men måske hadet af flere årsager. 
Er det det manuelle regnskab, der afskrækker. Eller er det manglende viden om hold kontra par. 
Hvis det bliver aktuelt vil der blive mulighed for, at deltage i en indledende introduktion 
En prøveperiode indtil jul er måske en mulighed. 
 
Der er flere ”hvis” og ”måske”, da intet kan afgøres, før vi kender antal spillere. Det kan være, at det er 
umuligt, at få til at gå op. 
 
Men det, der betyder allermest for mig, og som altid – nu for 13. 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. 
 
Jeg glæder mig til at se jer. 
Edith 

Historisk set er torsdag aften gearet til at modtage tidligere kursister, der er 
klar til at blive klubspillere. Vi har overskud til at nurse lidt ekstra, og jeg 
ved, at alle er hjælpsomme og overbærende. 
Det er vi selvfølgelig også overfor nye rutinerede spillere, men her skal der 
kæmpes. Niveauet i A-rækken er de senere år højnet, Så kom bare an. 
Mangler du en makker, så kontakt mig. Der er flere singler, der ønsker at 
spille torsdag aften. 
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Kontingenter m.m. 2018/19 
 
 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. 
 
Det accepteres, at kontingentet betales med 50% senest 1/10-2018  
og 50% senest 3/1-2019 

   
   

 
 

 
 
 
 

 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   110 kr./4 mdr. 
 Kaffe uden kaffekort  10 kr. pr. gang 
 
 
  
 Klubbens kontonr. er:  2510 3494 376 414  
 
            HUSK NAVN 
 
 
  

Medlemskab 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 1022 1350 

Spiller 2 gange pr. uge 328 1322 1650 

Spiller > 2 gange pr. uge 328 1522 1850 
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Fra Bridgefestivalen i Svendborg  
 
Fra fredag d. 6. juli til søndag d. 15. 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 -  
 

I år deltog der igen rigtig mange hold, der var 
opdelt i 6 rækker efter holdhandicap. De 14 
bedste (landsholdsspillere og divisionsspillere) 
kom i A-rækken. De øvrige hold blev delt i 5 
rækker og spillede en monradturnering, så de 
hele tiden mødte hold, der lå placeret i nærhe-
den af deres eget hold. Turneringen er over to 
dage. Det er glædeligt at se så mange spillere 
fra Næstved Bridgeklub derovre. Holdene til-
melder sig under forskellige betegnelser, som 
kun de selv kender baggrunden for. 
Næstved Bridgeklub var repræsenteret på man-
ge hold, og placeringen i egen række kan ses 
nedenfor. 
 

 ”Støvsugerbanden”  med 

Hanne Christensen - Steen Løvgreen 
Thora Pedersen - Svend Pedersen 
Bent Sauer     nr. 16 
 

 ”MAKRONERNE”  med 

Sussie Rasmussen - Jens Peder Jensen 
Ingelise Andreasen - Kurt Holmbye nr. 14 
 

 ”Smilet”  med    

Vibeke Galle - Connie Mayland   
Ruth og Henrik Petersen   nr. 17 
 

 ”Skovtroldene”  med 

Lene Petersen - Birgit Erskov 
Lisa - Søren Husted    nr. 23 
 

Resultater fra DM - turneringerne. 
 
Mix - par 
 
A - finale:  
Desværre ingen Næstved spillere. 
 
B - finale:  
Bodil - Hans Nielsen       nr. 68 
 
Damepar 
 
Desværre ingen Næstved spillere 
 
Senior 
 
Steen Løvgreen - Thomas Jespersen    nr. 32 
 
Åben par 
 
A - finale: 
Desværre ingen fra Næstved Bridgeklub 
 
B - finale 
Ingelise Andreasen - Sissie Rasmussen   nr. 67 

Husk: 

 At genopfriske systemkortet med din 
makker 

 At få skrevet et gældende systemkort 

 At lave aftale med jeres holdmakkere 

 AT FÅ JER TILMELDT ! 

 ”De Kønne”  med  

Lena og Tommy Rasmussen 
Aase Andersen - Marianne Hammer nr. 20 

 

Et stort tillykke til alle 
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Bestyrelse 
 
Hans Nielsen Formand  Tlf.: 31262931  
Mail: ringstromm@gmail.com  
 
Bo Lytzen Næstformand   Tlf.: 22909904  
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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