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KÆRE MEDLEMMER 

Velkommen til sæson 2020-2021. 

I den kommende sæson kan vi desværre ikke være på Reimerskolen pga renovation, men må fra 

starten af den nye sæson flytte til andre lokaler. Dvs at vi skal spille i et lokale på Kasernen, hvor 

der er gode forhold for parkering, elevator, toilet osv. Sønderborg Kommune gør de hvad de kan for 

at gøre det så smertefrit som muligt for de foreninger, der holder til på Reimerskolen. 

Drop-in over sommeren afholdes på Reimerskolen. Hvis den nye sæson imod kommunens 

udmelding er nødt tilat starte på Reimerskolen d. 31- august, vil dette blive annonceret på 

hjemmesiden. 

 

I den nye sæson sker et par småændringer som der kan læses mere om i denne folder, herunder er 

afslutningen fra sidste sæson flyttet til sidste fredag i august, starttidspunktet for torsdag blå og 

torsdag rød er flyttet til kl. 18.30 og der spilles drop-in 2 gange i ugen så længe der er interessede og 

tilgængelige turneringsledere. I tilfælde af aflysning af drop-in onsdag, annonceres dette senest 

nogle dage i forvejen på klubbens hjemmeside. 

 

DROPIN: Hver mandag kl 18.50 og hver onsdag eftermiddag kl 12.50 indtil den 26. august. 

 

Ellers er der: 

1. Den 23. august: Aabenraa Turnering 

 

2. Den 19. september fejrer Gråsten Bridgeklub 80 års jubilæum 

 

MANDAG DEN 31. AUGUST STARTER DEN NYE SÆSON 

 

TILMELDING SAMT BETALING TIL NÆSTE SÆSON ER DEN 1. AUGUST 2020 

 

TILMELDING SKER PÅ HJEMMESIDEN 

 

Vi er på Facebook – følg klubben, se opslag og giv mange ”likes” 

 

 

 

God sommer 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 



Undervisning! 

 

I den nye sæson vil der være undervisning i løbet af sæsonen på vores 

begynderhold og på vores fortsætterhold. 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker, at der afholdes en dag eller flere med undervisning 

Det endelige program og tilmelding vil blive annonceret i klubben og på vores 

hjemmeside.  

 

Årsafslutning 2019-20! 

Sæsonen 2019-20 kunne jo desværre ikke spilles til ende. Bestyrelsen 

besluttede dog at kåre vindere af turneringen og uddele det planlagte antal 

præmier, men der kåres ingen klubmester for sæsonen. 

 

Afslutningen afholdes fredag d. 28/8 2020 kl. 17.00 på Reimerskolen. 

 



 

Drop in ! 

                  

Drop-in næsten hele året… hver mandag aften og onsdag eftermiddag 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. 4-klips 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 Find 

Rotvel (findrotvel@gmail.com) 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. 

mailto:findrotvel@gmail.com


Turneringsprogram sæsonen 2020-2021 

 

 

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 31/8 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 7/9 kl. 19.00  

 

Turneringsansvarlig:  Karl Bo Jensen  Tlf. 26 27 36 27 

 

Email:   karlbojensen67@gmail.com 

 

 

mailto: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 2/9 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 2/9 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 Tlf: 28 73 61 81 

Sanne Sørensen Tlf: 29 91 06 65 
   E-mail:  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. 2/9 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. 

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

 
 

 

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

mailto:sannemort4@gmail.com
mailto:bskov73@gmail.com


 

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 styrkeopdelte rækker 
efter en indledende kvalifikation. 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! 

1. Spilleaften er den 10/9 kl. 18.30 

Turneringsansvarlige:  Lone Linnebjerg  Tlf: 20 77 99 54 

   Lena Broch  Tlf: 41 43 83 21 

E-Mail:    ivanlonelinne@gmail.com 

    Lena.vilhelmsen@gmail.com 

 

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 3 kvalifikationsturneringer over i alt 9 aftener, der alle spilles som par-
turneringer. Hver kvalifikationsturnering afsluttes med en vinder i hver række og der 
foretages op- og ned-rykning til den efterfølgende turnering. 
Efter endt kvalifikation spilles hovedturneringen som par-turnering over de sidste 5 aftener. 

Den endelige turneringsplan afhænger af, hvor mange par der tilmelder sig. 

Sidste spilledag inden juleferien holdes en juleafslutning, hvor torsdag blå også er 

inviteret. 

Der spilles hver 14. dag i lige uger.  

1. spilledag er den 3/9 kl. 18.30 . 

Turneringsansvarlige:   Frank Johnsen  51 51 19 64 

    fwjohnsen@gmail.com 

   Brian Skov  24 62 74 24  

   bskov73@gmail.com 

 

mailto:ivanlonelinne@gmail.com
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Tilmelding og betaling 

Al tilmelding foregår igen i år via hjemmesiden senest d. 1. august 2020. 

 

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 1. august  2020 

Al betaling skal som sidste år foregå ved overførsel til klubbens konto i 

Danske Bank: 

 reg:1551 konto:6706282 



 

 

INGEN Udlejning af lokaler ! 

 

 
 

 

På grund af ombygning af Reimerskolen og den midlertidige 

genhusning vil der ikke være mulighed for at leje klubbens lokaler i 

den nye sæson. 

 

 



 



 


