
Ny bridgespiller? 

Alle kan lære at spille bridge, men vil du gerne spille turnerings-

bridge, anbefaler vi, at du deltager i et kursus først. 

Kontaktperson: Niels Fensbo, tlf.: 40 42 64 43 

Der undervises i ”Nordisk Standard” med basis i bog 1 & 2 en 

gang om ugen 

Kendskab til bridge, men vil gerne lære mere? 

Har du spillet bridge før, men det er et stykke tid siden, har vi 

også fortsætterhold i bridge. Det vil være bedst at have deltaget i 

et begynderkursus i ”Nordisk Standard”, men med tidligere 

erfaring i bridge kan man få opfrisket et system og lære lidt mere 

ved at deltage i et fortsætterkursus. Der undervises i ”Nordisk 

Standard” med basis i bog 3 hver anden uge. 

Kontaktperson:  Niels Fensbo, tlf.: 40 42 64 43 

Undervisning 

Undervisningen for både begyndere og fortsættere foregår i 

Rønne på Sagahuset og varetages af uddannede lærere. 

Undervisningen starter i september og annonceres i dagspressen 

og på Distrikt Bornholms hjemmeside. Undervisningen slutter 

ved påsketid. 

Selvom der undervises i Rønne, vil det være naturligt at melde 

sig til turneringsbridge i en klub, der ligger nær ved ens bopæl. 

Turneringsbridge 

I alle Bornholms syv bridgeklubber spilles der turneringsbridge. 

Sæsonen starter i september og slutter omkring påske. Start på 

sæsonen annonceres i dagspressen og på hjemmesiderne. 

Oplysninger om klubberne kan også findes på Distrikt Bornholms 

hjemmeside: http://www.bridgebornholm.weebly.com 

Klubberne samt spillested og -aften 

Hasle-Rutsker: spiller torsdag kl. 19 i Nyker Selskabslokaler. 

Formand Hans Peter Sonne, tlf.: 51 76 20 49 

Nexø: spiller tirsdag kl. 18.30 i Nexø Fritidshus. Formand Hans 

Jørn Mouritsen, tlf.: 21 48 28 05/56 49 25 84 

Nyker-Klemensker: spiller mandag kl. 19 i Nyker Selskabslokaler. 

Formand Jørn Blem, tlf.: 56 95 32 01/20 44 32 01 

Pedersker: spiller torsdag kl. 19 i Pedersker Samlingshus. 

Formand Jan E Pedersen, tlf.: 56 97 43 74  

Rønne: spiller tirsdag kl. 13.30 og kl. 19 på Sagahuset i Rønne. 

Formand Kresten Jensen, tlf.: 56 95 37 05 

Spar-2: Spiller mandag kl. 19, på Sagahuset i Rønne.          

Formand Lene Grooss tlf. 51 51 46 03 

Svaneke: spiller onsdag kl. 18.30 i Svanekehallens cafeteria. 

Formand Jørn Allan Pedersen, tlf.: 51 79 38 98 

Østerlars/Østermarie: spiller mandag kl. 18.30 i Østermarie-

hallens cafeteria. Formand Erik Klausen, tlf.: 40 46 29 62 

http://www.bridgebornholm.weebly.com/
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Livet er kort – spil bridge 

Bridge er en god måde at træne hjernecellerne 

Bridge er en god måde at lære nye mennesker at kende 

Spil ikke sur, spil bridge 

Bridge er et spil for alle, uanset alder og uddannelse.  

Især mange lidt ældre spiller bridge, fordi spillet aldrig bliver 

kedeligt. Det skyldes nok, at man i turneringsbridge kan vinde, 

også selv om man sidder med dårlige kort! Glæden ved bridge 

overlever derfor både alderdom og fysiske skavanker. 

Bridge bliver spillet både derhjemme sammen med vennerne, 

i klubber landet over med venskabelig konkurrence og 

professionelt på internationalt plan. Og så kan man altid spille 

bridge på internettet. 
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