Bridgeklubben Enigheden

Program for sæsonen
2021-2022

KÆRE MEDLEMMER
Velkommen til sæsonen 2021-2022.
Nu har vi endelig fået lov
I coronatiden har en del af os spillet online på RealBridge. Til at begynde
med på vores egen oprettede konto og senere i DBF´s regi, hvor vi har
spillet som var det i klubben, med mesterpoint, etc. Det har været et
plaster på såret, idet vi har kunnet spille kort og ”se” hinanden – men det
har selvfølgelig ikke været det samme og kan aldrig erstatte den rigtige
bridge.
Derfor er det en glæde, at vi nu kan spille i vore egne lokaler på
kasernen, hvor der er gode forhold. Der er elevator til lokalet, som er et
stort lyst rum, velegnet til bridge
Vi fejrer det med et arrangement fredag den 28. maj kl. 17.00.
Der er sandwich, hvidvin og kortspil
Dropin hver mandag kl 18.50 fra og med mandag den 31. maj
Generalforsamling mandag den 23. august
Den nye sæson starter mandag den 30. august
Tilmelding samt betaling til næste sæson senest den 30. juli, 2021

God sommer
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vi spiller på Kasernen!
Kommunen er gået i gang med at renovere vores sædvanlige lokaler i Reimerskolen
og vi er derfor flyttet til midlertidige lokaler på kasernen.
Der er rigeligt med parkeringspladser i gården, hvorfra elevatoren eller trappetårnet
giver adgang til vores lokaler på 3. sal.
På etagen har vi maskinen til kolde/varme drikkevarer stående på gangen udenfor
ligesom der er et køkken og toileter på etagen.
Fra 3. sal har vi Danmaks skønneste bridge-udsigt til Alssund.

Undervisning !

I den nye sæson vil der være undervisning i løbet af sæsonen på vores begynderhold
og på vores fortsætterhold.
Begynderne vil være under kyndig vejledning af Sanne og resten af team’et. Ræk ud i
dit netværk og lad os få et par nye spillere ind i folden.

Drop in !
Drop-in næsten hele året… hver mandag aften i sommerpausen men husk også
Pinse-, Efterårs-, Vinter-, og Påskeferien.
Der er fri adgang, og tilmelding er ikke nødvendig, men mød venligst op 10 minutter
før spilstart. Indskud: 40 kr. pr. person. Juniorer under uddannelse dog kun 10 kr. 4klips kort koster 120 kr og sommersæsonkort koster 250 kr.

Makker Søges !
Står du med det problem, at du gerne vil spille bridge, men mangler en makker til den
kommende sæson, så skynd dig at sende en mail til Henrik Nielsen
(henrik@funbowling.dk) med oplysninger om spilledag(e), og spillestyrke.
Så sørger vi for at dit navn kommer på vores hjemmeside. Her kan du også selv lede
efter en makker til den kommende sæson.
Man kan sagtens tilmelde sig via vores hjemmeside, selv om man endnu ikke har en
makker. Finder vi ikke en til sæsonstart, får man naturligvis sine penge tilbage.

Turneringsprogram sæsonen 2021-2022
Mandag Par:
Mandag Par er en parturnering for dem der kan lide at spille turneringsbridge.
Der er plads til alle der har lyst til at udvikle deres bridgespil, hvad enten de er nye i sporten, eller
gamle erfarne forbundsmestre.
Der spilles kvalifikation over ca. 6 aftener efterfulgt af en turnering med styrkeopdelte rækker over
7-8 aftener. Der spilles 27-33 spil pr. aften.
Der spilles hver 14. dag i lige uger.
1. Spilleaften er den 6/9 kl. 19.00
Turneringsansvarlig:

Susanne Nielsen

Tlf: 51 26 45 18

E-mail:

susnie@stofanet.dk

Mandag Hold:
Det tilstræbes at der spilles i 2 opdelte rækker på baggrund af en kvalifikationsturnering, således at
der bliver bedre plads til de mindre rutinerede spillere, der gerne vil spille holdbridge.
Der spilles hver 14. dag i ulige uger.
1. Spilleaften er den 30/8 kl. 19.00
Turneringsansvarlig:

Karl Bo Jensen

Tlf. 26 27 36 27

Email:

karlbojensen67@gmail.com

Onsdag Eftermiddag:
Onsdag eftermiddag spilles parturnering for alle, der kan lide at spille turneringsbridge på en
afslappet facon. Turneringen er både for de bridgespillere, der har overstået
begyndervanskelighederne (f.eks. med et eller to år på Enighedens begynderkurser), og for de
meget erfarne.
Da der spilles hver uge har vi ca. 26 spilledage, og der vil derfor om muligt blive spillet varierende
turneringer.

1. spilledag er den 1/9 kl. 13.30.
Turneringsansvarlig:

Leif Aas Andersen

Tlf: 51 42 38 80

E-mail:

aaleif@mail.tele.dk

Følg Enigheden på Facebook!!!
Søg efter ”Enigheden” på Facebook og
vælg Følg/Follow.

Undervisning onsdag aften for begyndere:
Kender du en der vil lære bridge, så fortæl om nedenstående tilbud.
Onsdag aften undervises begyndere efter Nordisk standard, bog 1 og hvis tiden tillader det også bog
2. De fleste aftener starter med teori samt melde-/spilleøvelser, hvorefter der spilles med temalagte
kort der passer til dagens tema. De øvrige aftener køres repetition og efter nogle måneder også
turneringer sammen med fortsætterne.
I alt ca. 23 aftener fra 19.00 til ca. 22.00, startende 8/9 og med afslutning sidst i marts.
Vær med de første 4 gange, gratis og uden forpligtelser.
Vælger man at fortsætte resten af sæsonen, koster det 750 kr for undervisning, og medlemskab. Har
man ikke bøgerne kan disse købes for 125,- per bog.
Det er ikke nødvendigt at møde frem med en makker.
Undervisningsansvarlig:

Jørgen Kaad
Sanne Sørensen
E-mail:

Tlf: 28 73 61 81
Tlf: 29 91 06 65
sannemort4@gmail.com

Undervisning onsdag aften for fortsættere / let øvede:
Genopfrisk grundsystemet i Nordisk Standard, og få udbygget din melde- og spilleteknik.
Vi starter d. 1/9 kl. 19.00, og fortsætter ca. 24 aftener frem til slutningen af marts. Hver aften
undervises i forskellige temaer, f.eks. fra Nordisk Standard bog 2 og bog 3 eller efter emner der kan
aftales undervejs.
Vi spiller et miks af temalagte kort og tilfældigt blandede kort, med facitlister og mulighed for at få
hjælp undervejs. Ind imellem spilles turnering a’ la’ drop in, med mulighed for at score
bronzepoints.
Tag din makker med, eller kom alene.
Du tilmelder dig som ved øvrige turneringer, og prisen er den samme som for en ugentlig
spilleaften.
Undervisningsansvarlig fortsættere:

Jan Åkerlind og Brian Skov
bskov73@gmail.com / mobil 24 62 74 24

...man kan vel ikke begynde for tidligt...

Torsdag Blå:
Torsdag Blå er en parturnering, der henvender sig til øvede og begyndere, der har lyst til at spille
turneringsbridge. Der vil blive spillet ca. 21 spil. Der vil blive afsluttet en indledende turnering før
jul og selve hovedturneringen afvikles efter jul. Der vil være åbent for at fortsættere eller begyndere
kan træde ind på holdet fra jul. Da turneringen primært henvender sig til let øvede spillere, skal man
naturligvis have forståelse for et roligt tempo, og der spilles derfor med 8 minutter pr. spil.
Der spilles hver 14. dag i ulige uger. Alle er velkomne!
Sidste spilledag inden juleferien holdes en juleafslutning, hvor torsdag rød også er inviteret.
1. Spilleaften er den 2/9 kl. 18.30
Der er i skrivende stund ikke en endelig aftale om turneringsledelsen.
Spørgsmål besvares ved henvendelser til Brian Skov (se kontaktdetaljer nedenfor).

Torsdag Rød
Torsdag Rød er en turnering for alle, der kan lide at spille turneringsbridge på en afslappet facon.
Turneringen er både for bridgespillere, der har overstået begyndervanskelighederne (f.eks. med et
eller to år på vores undervisningshold) og for de mest erfarne.
Der spilles 1 kvalifikationsturneringer over i alt 6 aftener. Efter endt kvalifikation spilles
hovedturneringen som par-turnering over de resteremde aftener.
Den endelige turneringsplan afhænger af, hvor mange par der tilmelder sig.
Der spilles hver 14. dag i lige uger.
1. spilledag er den 9/9 kl. 18.30 .
Turneringsansvarlige:

Frank Johnsen
fwjohnsen@gmail.com

51 51 19 64

Brian Skov
bskov73@gmail.com

24 62 74 24

Tilmelding og betaling
Al tilmelding foregår igen i år via hjemmesiden senest d. 30. juli 2021.
Kontingentet dækker medlemskab af Bridgeklubben Enigheden og Danmarks
Bridgeforbund. Det inkluderer bl.a. forbundets medlemsblad Dansk Bridge.

Kontingent ved spil hver 14. dag:

700 kr.

Kontingent ved spil hver uge:

1.000 kr.

Kontingent ved oftere spil:

1.200 kr.

Junior (max 25 år) uanset hvor ofte, der spilles:

500 kr

Begyndere der ikke før har været medlem af DBF

750 kr+materialer

Passiv kontingent

440 kr.

Hvis man spiller i mere end én klub og vælger at have en anden klub som hovedklub,
trækkes 240 kr. fra det endelige beløb, der betales til Enigheden.
Tjek vores hjemmeside for turneringsbestemmelser, klubregler m.m.
Der er allerede åbent for tilmelding på hjemmesiden.

Tilmelding og sidste betaling er 30. juli 2021
Al betaling skal som sidste år foregå ved overførsel til klubbens konto i Danske
Bank:
reg:1551 konto:6706282

Corona-pas m.m.

Vi tager fortsat alle nødvendige forholdsregler og følger myndighedernes
retningslinjer.
De gældende forholdsregler inkluderer indtil videre, at der fremvises gyldigt
coronapas.
Det kan download på din telefon aller printes ud hjemmefra.

Ligeledes opretholdes foreløbig de samme forholdsregler som vi spillede under i
sommeren 2020, som f.eks. at der skal sprittes hænder ifm. bordskifte og at
meldekasser følger den enkelte spiller på aftenen.
Skulle fremmødet til drop-in eller tilmelding til den nye 2021/22 sæson overstige
forsamlingsantallet på det gældende tidspunkt anvendes ”først-til-mølle”-princippet.
Bestyrelsen forventer dog ikke, at det bliver et praktisk problem.

