
 
 

Kalundborg Bridgeklub 
har plads og byder velkommen til nye medlemmer 

www.kalundborgbridge.dk 
 

              
 
Er du kortspiller, eller kunne du tænke dig en ny hobby, så er Bridge måske 
noget for dig. 
Du kan i denne pjece læse lidt om hvad Bridge er, hvorfor vi er nogle, der 
synes det er sjovt at spille Bridge og om vores klub, Kalundborg Bridgeklub. 
 
Om du er erfaren eller nybegynder, junior eller senior betyder ikke så 
meget. Det er lysten til kortspil, der er ”drivkraften” til at starte sin 
bridgekarriere i Kalundborg Bridgeklub med kortspil og socialt samvær med 
klubbens medlemmer. 

 
Hvis du har lyst, eller bare tror du måske kunne have lyst til at spille Bridge, 
er du meget velkommen til at kontakte os mail@kalundborgbridge.dk , 
komme og hilse på os, eller ringe og få en uforpligtende bridge-snak. 
 

Formand:  Dagny Lundgaard. tlf.  20 44 38 80 
Turneringsleder: Margit Zume Daugaard. tlf.  59 50 87 47 
Turneringsleder: Martin Schmidt.  tlf.  40 46 02 22 
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Hvem er vi ? 
• Kalundborg Bridgeklub er stiftet helt tilbage i 1947 

• Klubben har p.t. 154 aktive medlemmer 

• Klubben er tilknyttet Danmarks Bridgeforbund (www.bridge.dk) 

• Vi spiller i en mandags-afdeling og i en torsdags-afdeling 

• Vi arrangerer parturnering og holdturnering efter DBf’s regler, og vi 
spiller efter de internationale bridgelove 
 

Undervisningstilbud - introduktion til bridge 

Kalundborg Bridgeklub planlægger et bridge introduktionskursus for nye 
spillere.  

Vi starter torsdag den 26. september 2019, kl. 18:30 
 

Der undervises efter det fællesnordiske grundsystem, ”Nordisk Standard” 
(torsdage, 12 lektioner à 3 timer). Er du interesseret, men mangler en bridge-
makker; så må det ikke være en hindring. Klubben er gerne behjælpelig 
med at finde en makker. Kontakt os for nærmere information. 
 

Spillestedet og undervisningssted er 
Skolen på Herredsåsen, Hus 2, Klosterparkvej 175, 4400 Kalundborg 
 

 
Vi spiller i røgfrit lokale, og der er rygeforbud inden for skolens matrikel. 

 
Pas på ! Bridge kan være yderst vanedannende 

Men Bridge giver dig en mangfoldighed af spænding og oplevelser i 
kortspillet og i samværet med andre bridgeinteresserede omkring 
bridgebordene. 

2 



Hvad er Bridge? 
Bridge er et stikspil ligesom whist og hjerterfri. Det er et makkerspil, hvor 
du sammen med din makker spiller mod et andet par. Bridge består af 2 
faser: 
 

Meldingerne: Ved hjælp af et meldesystem bygger man ”bro” til sin 

makker for at opnå den bedst mulige kontrakt = en aftale om at tage et 
bestemt antal stik med eller uden trumf. 
Efter meldeforløb skal det højestbydende par spille den meldte kontrakt. 
 

Spillet: Når kortene spilles skal parret søge at tage mindst det meldte 

antal stik, mens modstanderparret søger at hindre, at kontrakten vindes. 
Efterfølgende gives points for vundet spil, eller strafpoints, såfremt man 
ikke kunne opnå det antal stik, som kontrakten lød på. 
 

Turneringsbridge 
Turneringsbridge spilles i Danmark af ca. 25.000 spillere, der er organiseret 
i omkring 400 større og mindre klubber inden for Danmarks Bridgeforbund. 
I turneringsbridge er du ikke afhængig af, om du har gode eller dårlige kort. 
De par, du konkurrerer imod, spiller nemlig de samme kort ved et andet 
bord. Derfor er vinderne dem, der bedst forstår at melde og spille deres 
kort. De samme kortfordelinger spilles ved flere borde. 
 

Bridgeklubben 
Som medlem af klubben deltager du i løbet af sæsonen i forskellige typer 
turneringer.  
 
Normalt spilles der i rækker, der er inddelt efter dygtighed. Man spiller mod 
ligestillede. 

 
Tag en rask beslutning. 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Kalundborg 
Bridgeklub. 
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Om bridge er morsomt? 
Det kan vi garantere dig for. Prøv blot at tale med nogen, som spiller 
bridge. Måske ser bridgespillere alvorlige ud, når de sidder koncentreret 
om spillet. Men det er bare fordi, de er så fascinerede af det, de er i gang 
med. Bridgespillere er præcis lige så underholdende som andre. 
 
Vidste du, at et spil kort kan fordeles omkring et bridgebord på ca. 
2.235.200.000.000.000.000.000.000.000 forskellige måder. Man vil med 
garanti ikke møde præcis den samme fordeling to gange i sit liv.  
 
Og skulle det ske, så tror vi, at man ikke vil opdage det. 
 
Er du først kommet i gang, kan du have udbytte af spillet resten af livet. 
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Hvorfor spiller vi bridge? 
Det gør vi fordi 

• Spillet udfordrer fantasi, psykologi og logisk sans 

• Bridge styrker hukommelse og koncentration 

• Bridge er selvstændig tænkning og samarbejde 

• Bridgespillere verden over taler samme sprog 

• Bridge er spændende konkurrence 

• Bridge er afslappet socialt samvær 

• Begynderens fascination er lige så stor som 
ekspertens 

• Vi kan spille med vores venner, børnebørn og 
bedsteforældre 

• Vi har en hobby for hele livet 
 

Venlig hilsen 
Danmarks Bridgeforbund 


