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Velkommen til en ny sæson

Er du klar til den nye sæson?
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FORMANDEN HAR ORDET

AUGUST 2019

Her midt i juli er det altid svært at forestille 
sig, at ”lige om lidt” skal vi starte på den nye 
sæson ude i vores dejlige klub.

Vi - bestyrelsen - har holdt sommerseminar og 
har forsøgt at ”strikke” en alsidig og inspirer-
ende sæson sammen til os alle. Der skulle 
gerne foregå noget i klubben, som vi alle får 
glæde af.
 
I bladet her vil der være indlagt en aktivitets-
oversigt, som man kan tage ud og hænge op på 
sin opslagstavle eller gemme i sin tegnebog 
eller ”dametaske”, således at man altid har det 
fulde overblik over aktiviteter i Næstved 
Bridgeklub. Selvfølgelig kan man også - som 

sædvanlig - se på kalenderen i klubben.

For første gang forsøger vi med framelding i 
stedet for tilmelding. Hvis du er kommet i tanke 
om, at du jo faktisk har foretaget nogen form 
for ændringer i din tilknytning til klubben, så 
kan du stadig nå at kontakte din 

afdelingsleder, for at sikre dig, at alt er som 
det skal være. Hvis alt er ”ved det gamle” - du 
skal spille med den samme makker - du skal 
spille i den samme afdeling, jamen så skulle 
alt være ok. 

Sidste år havde vi to indsatsområder - vi ville 
gerne spille 
minihold (8 spils 
kampe) - det 
lykkedes 
desværre ikke 
pga 
Bridgecentrale - 

det andet vi 
forsøgte, var at 
påbegynde en tradition med holdkamp/ 
Bykamp mod Slagelse - til gengæld blev det en 
stor succes, som vi følger op på i den 
kommende sæson.

Vi har jo en ny bestyrelse, hvor Edith Nørgaard 
er blevet næstformand og Bodil Nielsen er 
blevet sekretær. Marius Krebs og Vivi Petersen 
er nye medlemmer og Ole Nielsen er kasserer 
og Vibeke Galle mangeårigt medlem.

Endvidere har Bo Lytzen og Bodil Haag fortsat 
ansvaret for hver deres afdeling (hhv. tirsdag 
formiddag og torsdag formiddag).

Jeg ønsker os alle en god sæson!
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OPTAKT TIL SÆSONEN

Som optakt til sæsonen har vi besluttet at 
annoncere i FOF bladet (for at skaffe nye 
medlemmer til begynderundervisningen om 
onsdagen).

Endvidere vil vi invitere jer til at møde frem til 

Introduktionsdagen 
lørdag den 31/8 klokken 12.30.  

Introduktionsdagen er dagen hvor du kan 
mødes med din makker i klubben for at udfylde 
jeres systemkort (husk når I kommer til et nyt 
bord SKAL der fremlægges 2 enslydende, 
letlæselige systemkort). 

Mindre kan vist godt gøre det!

Her kan I få idéer til nye konventioner, som I 
bør have med på kortet - I kan få gennemgået 
konventioner og få talt med andre, om hvordan 
de griber sæsonen an. Klubben er vært ved en 
kop kaffe og et par småkager - og vi regner da 

med at slutte 
eftermiddagen af 
med noget kortspil. 
Det er gratis at 
deltage og 
tilmelding kan 
foretages på mbridge på hjemmesiden under 
tilmeldinger.

TROLDETURNERINGEN

Vi afholder atter i år vores traditionsrige 
Troldeturnering - i skrivende stund, kender jeg 
ikke datoen - men lige så snart datoen er 
kendt, melder vi den ud.

KVINDE-/ MANDEBRIDGE

Også en af vore succeser, som vi ønsker at 
gentage i kommende sæson. Datoerne er 

15/11 Kvindebridge og 
22/11 Mandebridge. 

Vi mødes og spiser et godt måltid mad og 
efterfølgende spiller vi kort.

VELGØRENHEDSTURNE-

RING TIL FORDEL FOR 
SOS BØRNEBYERNE

Endnu en tradition - vi har endnu ikke 
”klappet” datoen af med SOS Børnebyerne, 
men vores

arbejdsdato er 18/1 2020. 

I hører nærmere.
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Ølsmagning
Som en nyskabelse forsøger vi os den 

31/1 med en ølsmagning 

- sæt x i kalenderen allerede nu.

UNDERVISNING

Næste sæson er der atter fokus på undervis-

ning. Vi regner med, at Steen Løvgreen vil til-
byde flere af sine undervisningsevents på 
mandag aftener og vi håber jo atter på et nyt, 
stort begynderhold til onsdag aften. Det 
begynderhold, som netop er afsluttet, fort-
sætter torsdag aften, hvor de tilbydes 
undervisning fra kl. 17.45 - 18.45 hver torsdag - 
samtidig spiller de så torsdag aften i en 
”halvlukket” række. 

Alle er velkomne til at komme til undervisning 
denne time - der vil være spilgennemgang og 
alm. undervisning efter Nordisk Bridge. 
Endvidere ønsker vi at afvikle en Undervis-
ningsdag, hvor vi vil arrangere undervisning i 2 
niveauer - dagen vil så blive bygget op med 
undervisning fra 10 - 12.30 - frokost til kl. 13 og 

så undervisning igen fra 13 - 15.30 - og så 
afsluttet med en bridgeturnering, hvor den nye 
lærdom kan afprøves. Vi kender endnu ikke 
dato, lærere og pris, men melder ud så snart vi 
kender disse.

BYKAMP MOD SLAGELSE

Sæt x ved den 7/3, 

hvor vi er værter for Slagelse Bridgeklub, som 
kommer og udkæmper en ”drabelig” holdkamp 
mod os. Vi er jo forsvarende mestre.

TURNERINGER

Ud over de turneringer vi har nævnt, vil vi jo - 
lige som alle de andre år - arrangere 
turneringer for Distriktet - åben par og mixpar 
- og som en nyskabelse vil vi i den kommende 
sæson - nærmere bestemt den 

26/10 afvikle det østsjællandske 
mesterskab for seniorpar 

- alle seniorspillere kan deltage. Grunden til at 
vi arrangerer dette er, at vi har et udvidet 
samarbejde med Distrikt Østsjælland og 
distrikt Vestsjælland.

God sæson til alle!
Hans Nielsen

Husk klubbens Facebook gruppe: Klubben2412 medlemmer
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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 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.

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:
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 rejseugen eller 
vinterferien, da det kun er få medlemmer, der 
ikke er til stede.
Disse bedes finde en substitut på normal måde til 
disse spilledage
I efterårsferien 15. oktober holdes åbent hus.

Holdturnering er stadig ikke godt 
systemmæssigt, idet skiftetiderne ikke er 
forbedrede i årets løb fra DBF. Derfor forsøges en 

eventuel Hold-turnering kun med samtidige 
siderækker med Par-turnering.

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

Velkommen til en hyggelig sæson med korrekt 
bridge.

Venlig hilsen Bo Lytzen



Vi spiller alle tirsdage i sæsonen og starter 
klokken 19.

Vi spiller hold én tirsdag om måneden.

Jeg regner med, 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 3/9 10/9 

ÅBENT HUS 1/10 (REJSEUGEN) 15/10 7/4

AFSLUTNINGER 17/12 21/4

KLUBSØLV / TOP 
12

05/11 28/4.

HOLD 24/9 29/10 26/11 

28/1 25/2 31/3.

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!
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 Kære Bridgespillere

Nu begynder vi snart på en ny bridgesæson, og 
jeg glæder mig til at byde jer velkommen. 
Husk, at tilmeldingsproceduren er lavet om. 

I skal kun foretage jer noget, såfremt I skifter 
makker, skal spille en anden dag eller – mod 
forventning - slet ikke vil spille mere. Hvis I 
ikke foretager jer noget, er I automatisk 
tilmeldt den klub, hvor I spillede sidste sæson 
og skal bare komme første spilledag, men 

kontingentet skal naturligvis betales 

Vi starter den ny sæson torsdag d. 5. 
september 2019 til sædvanlig tid kl. 9.30. Vi 
begynder med en parturnering over 3 torsdage, 
og derefter skulle resten af årets program 
gerne være planlagt. Om vi forsøger med en 
holdturnering i denne sæson, afhænger fuldt 
og helt af forbedringerne i Bridgecentralen, 
men jeg håber, det kan lade sig gøre. 

Torsdagsklubbens absolut helt unikke 
spilleudvalg består igen i år af:

Jørgen Hartmann
Gurli Pedersen
 Birgit Højmann Larsen

 og kaffe/te-brygningen er igen i trygge 
hænder hos:  Elisabeth Olsgaard.
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Jeg håber, at vi igen kan få en god 
torsdagsbridge, hvor vi både har det hyggeligt 
og overholder love og paragraffer. Husk at 
tilkalde turneringslederen, hvis der sker en 
uregelmæssighed ved jeres bord. I må hellere 
tilkalde 10 gange for mange i stedet for 1 gang 
for lidt. 
 
Mange hilsner og på gensyn d. 5 - 9.
 
Bodil
 

 

I uge 42 - efterårsferien - er der åbent hus med betaling som til sommerbridge.



Den danske sommer er for kort – mener 
mange. Men så kan vi glæde os til 
bridgeklubbens sæsonstart, så vi igen kan 
komme i gang med vores dejlige hobby.
Vi skal igen møde gamle venner, og vi skal vel 
også lige have afstemt vores systemkort med 
makker, så vi er helt klar til også at møde 
vennerne som modstandere.

Det er første gang jeg allerede nu ved, hvor 
mange og hvem, der dukker op torsdag aften 
den 5. september, takket være det nye tiltag 
med afmelding i stedet for tilmelding til 
klubben. Jeg siger farvel og tak for denne gang 
til de få, der har valgt at spille i en af de andre 
klubber og ønsker jer held og lykke der.
På min liste har jeg spillere, der mangler en 
makker, og jeg har et tre spillere der mangler 
en 4. mand, så de kan skiftes til at spille hver 
anden uge. 

Hvis nogen er interesseret, så giv mig besked, 
og jeg vil formidle kontakten.

Men det er ikke det eneste nye. Som tidligere 
meddelt modtager vi sidste års kursister, der  

bliver sluset ind i C-rækken, efter at have 
modtaget en times undervisning inden spillet.
Efter min mening en af de bedste ideer vores 
formand har fostret i nyere tid.
Især da alle medlemmerne er inviteret til at 
deltage i denne undervisningen. Og jeg ved af 
erfaring, at selvom man har spillet bridge i 
flere år, er der altid noget at hente.

Jeg ser frem til at møde sidste års kursister og 
vil arbejde for, at I hurtigt bliver fortrolig med 
det at være klubspiller, og jeg ved, at alle vil 
tage godt imod jer.

Bestyrelsen har besluttet, at alle klubberne 
skal tilbydes holdspil. Hos os har vi mulighed for 
2-3 rækker. Vi vil nøjes med 28 spil pr. gang, og 
manuelt regnskab fører man, hvis man har lyst.
Men inden første gang tilbydes introduktion til 
holdspil kontra parspil og føring af regnskab

Som det ser ud lige nu, så bliver vi lidt flere end 
sidste sæson. Der bliver nok at se til, og derfor 
vil spilleudvalget blive udvidet med en person.
Spilleudvalget kommer så til at bestå af 
Pernille Roug, Lena Rasmussen, Liselotte 
Bjerregaard og mig selv.

Men det, der er vigtigt for mig, og som jeg altid 
afslutter mit lille indlæg med er:
Vi spiller seriøs bridge efter gældende love og 
regler, men det sker i en hyggelig og afslappet 
atmosfære. Og så skal det være sjovt.

Jeg ser fem til den kommende sæson, og jeg 
glæder mig til at se jer.
Edith
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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 -2019

Undervisning 1175 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

Medlemskab Grundbeløb Kontingent til 
Næstved Bridgeklub

I alt 
Opkræves

Hvilende medlem  - - 275 275

Ikke spillende: 
Næstved primær klub

328 275 603

Ikke spillende: 
Næstved sekundær klub

50 + 3 + 15 275 343

Spiller 1 gang pr. uge 328 1047 1375

Spiller 2 gange pr. uge 328 1347 1675

Spiller > 2 gange pr. Uge 328 1547 1875
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Klubbens kontonr. er: 2510 3494 376 414  -  HUSK: Navn
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RESULTATER FRA SVENDBORG 2019:

DM I MIX PAR:
Bente Christensen & Peter Gallmayer 
Nummer 36 i B-Finalen

Bodil Nielsen & Hans Nielsen  
Nummer 77 i B-Finalen

DM I DAMEPAR:
Ingen Næstved par

DM I ÅBEN PAR:
Bente Christensen & Peter Gallmayer
Nummer 23 i B-Finalen

Peter Gallmayer & Bente Christensen
Nummer 16 I C-Rækken

Søren Reib & Anne Merete Hedegaard
Nummer 16 I C-rækken

Steen Løvgreen & Hanne Christensen
Nummer 28 i C-rækken

Vivi Petersen & Ole S Nielsen 
Nummer 22 i D-rækken

Bodil Nielsen & Hans Nielsen 
Nummer 22 i D-rækken

Dimon Petersen & Niels Linde Olsen
Nummer 9 i D-rækken

Pernille Roug & Ole Roug
Nummer 12 i E-rækken

Irene Borre & Elver Rasmussen 
Nummer 16 i E-Rækken

 Andreasen & Jens P Jensen
Nummer 22 i F-Rækken

Vibeke Galle & Connie Majland 
Nummer 21 i F-Rækken

Ruth & Henrik Petersen
Nummer 21 i F-Rækken

Tillykke med resultaterne til alle!



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

Edith Nørgaard (Næstformand) Tlf.: 5127 6972 
Mail: bolytzen@Mensa.dk

Ole Nielsen (Kasserer) Tlf.: 2021 1833 
Mail: ingeolenielsen@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 Bridgeklub



Introduktionsdag til den nye sæ
son 

lørdag d. 31/8 
Tilm

elding på m
-bridge  

G
ratis

Troldeturneringen (G
uldpoint) 

M
eldes ud 

Tilm
elding på m

-bridge 
350 kr.

K
vindebridge 

fredag d. 15/11 
Tilm

elding på m
-bridge 

m
eldes ud

M
andebridge 

fredag d. 22/11 
Tilm

elding på m
-bridge 

m
eldes ud

Trolde D
rop-In 

fredag d. 27/12 
Tilm

elding på m
-bridge 

40 kr.

S
O

S
 B

ørnebyerne (Foreløbig) 
lørdag d. 18/1 

Tilm
elding på m

-bridge 
ca. 225 kr.

 Ø
lsm

agning 
fredag d. 31/1 

Tilm
elding på m

-bridge 
m

eldes ud

U
ndervisningsdag 

m
eldes ud 

do  
do

B
ykam

p m
od S

lagelse 
lørdag d. 7/3 

Tilm
elding på m

-bridge 
ca. 150 kr

G
eneralforsam

ling 
fredag d. 8/5 

Tilm
elding på m

-bridge 
m

eldes ud

H
æ

ng op
Tag m

ed


