FACTS OM BRIDGE

♣

TAK

fordi du kom til Bridgens Dag i
Havdrup Bridgeklub.
Vil du lære at spille bridge, så tilmeld
dig vores begynderhold.
Læs mere i denne folder.
Vi glæder os til at se dig igen!

♣

♣

Bridge er verdens mest udbredte kortspil
– det spilles i Danmark af ca. 200.000
personer af hvilke ca. 25.000 spiller i en
klub under Dansk Bridgeforbund.
Bridge er ikke kun en ”pensionist
hobby” men spilles af alle aldersgrupper
ml. 10 - 100 år.
Bridge er ikke en ”overklassehobby” – men
spilles af mennesker fra alle samfundslag.
Bridge forbedrer koncentrationsevnen,
hukommelsen, og skærper intuition og logik.
Held spiller næsten ingen rolle i Bridge –
vinderen er ikke den som har fået de bedste
kort, men derimod den som forstår at få
mest muligt ud af de kort han/hun har fået.
Bridge er en hobby for livet – begynder du
først, bliver det en livslang lidenskab.
Bridge kan ikke undgå at resultere i nye
venskaber.
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LÆR AT SPILLE BRIDGE!

J

OM SPILLET

♣

♣

Bridge er et kortspil. Det ligner whist en
del, men er langt mere udfordrende. Det
er rimeligt simpelt at lære de elementære regler, men det er samtidigt et spil,
man aldrig bliver færdigudlært i – man
lærer populært sagt, så længe man lever,
og det er netop den udfordring bridgespillere bliver så ”bidt af”.

sæsonen igennem. (langt de fleste medlemmer spiller dog kun en enkelt aften).
Visse af os har spillet i mange år, mens
andre kun har nogle få år ”på bagen”.
Nogle af os er mest fokuseret på konkurrence elementet i spillet - andre mere
på det sociale, alle dog på begge dele.
Mange medlemmer spiller også en masse
privat bridge, hvor vi hygger os med mad,
vin og bridge.

Det er ikke nok at have gode kort, idét
den enkelte spillers evne til at få flest
stik med en given ”hånd” sammenlignes
med andre spilleres evne til at få stik
med nøjagtigt de samme kort. Som bridgespiller bliver man udfordret på bl.a.
koncentrationsevne, hukommelse, intuition og logik.

Et medlemskab af Havdrup Bridgeklub
koster kr. 600,- pr. sæson. Hver spilleaften
varer fra kl. 18.45 – kl. ca 22.30.Resultater
fra alle spilleaftener lægges på klubbens
hjemmeside få minutter efter turneringsafslutningen. For hvert enkelt spil kan
man se kortfordelingerne, hvad man selv
har spillet samt hvad de andre har spillet.

Bridge er såvel en sport, en hobby, en
kultur, en konkurrence og socialt samvær. Det udvikler venskaber og er for
unge og gamle. Alle kan være med. Bridge spilles efter de samme regler i hele
verden. Så spiller man bridge på nettet,
så kan den næste modstander (eller makker) være en kineser eller en amerikaner.

OM KLUBBEN & MEDLEMMERNE

♣

Havdrup Bridgeklub har ca. 85 medlemmer. Klubben har de sidste mange år
holdt til i Havdrup Sognehus, hvor vi spiller hver tirsdag og onsdag aften

HVORDAN LÆRER DU AT SPILLE
BRIDGE?
Det simple svar på det spørgsmål er, at
det gør du på vores begynderhold!
Havdrup Bridgeklub starter undervisning for begyndere d. 3 september,
2018, kl 19.00.
Det er nemt at komme i gang med at
spille bridge, og du kommer til at spille
allerede fra den første gang. På vores
begynderhold lærer du grundprincipperne
for bridge at kende, alt imens du hygger
dig sammen med dine medspillere.

Undervisningen har det til formål, at
dygtiggøre dig tilstrækkeligt i bridge,
således at du kan deltage i spilleaftenerne i klubben i sæsonen 2019/2020 blandt
klubbens øvrige medlemmer.

MANGLER DU EN BRIDGEMAKKER?

♣

Bridge er et makker-spil, men du kan
sagtens melde dig til alene, så finder vi
en bridgemakker til dig.

BEGYNDERHOLD 2018
• Tidspunkt: Mandage 19.00 – 21.00 fra
• d. 3. september 2018 til d. 29. april 2019.
• Sted: Havdrup Sognehus,
• Bistrupvang 33, 4622 Havdrup
• Pris: kr. 600,- (inkluderer medlemskab i
• Dansk Bridgeforbund)
• Underviser: Formand for Havdrup Bk.,
• Ruth Larsen

SÅDAN TILMELDER DU DIG:
Kontakt formand for Havdrup Bk., Ruth
Larsen på 25720724 eller på E-mail havdrupbridge@outlook.dk

