
Aarhus Bridgeklub – sæsonprogram 2021/2022 
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
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Tirsdag formiddag 
Spilletidspunkt: Tirsdag 9.30-13.15 
 
Holdet henvender sig til dem, der har 
gennemført bridge 1 og 2, samt andre, der 
gerne vil spille bridge under hyggelige forhold. 
Der vil hver gang være lidt undervisning (5-10 
minutter), inden vi begynder at spille, og vi vil 
slutte af med at gennemgå et af de spil, vi lige 
har spillet.  
 
 
Turneringsleder: Endnu ikke fastsat 
 
Pris: 1.700,- inklusiv undervisning for 
hele sæsonen 
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Mandag eftermiddag 
Spilletidspunkt: Mandag 13.00 – 17.00 
 
Mandag eftermiddag har fokus på hyggelig 
bridge. Man kan melde afbud, hvis man er 

forhindret i at komme. Holdet er særdeles 
velegnet for spillere, der kommer direkte fra 
undervisningshold.  
 
Der vil være 15 min. undervisning fra 13.00-
13.15. Spilstart 13.15. 
 
Turneringsledere: L.P. Damgaard  
 
Pris: 1.700,- for hele sæsonen 

 
Onsdag eftermiddag: 
Spilletidspunkt: Onsdag 13.00 – 
17.00 

Onsdag eftermiddag har fokus på 
hyggelig bridge. Man kan melde 

afbud, hvis man er forhindret i at 
komme.  
 
Der vil henover sæsonen blive tilbudt 
en halv times undervisning før 
spilstart. Det vil blive annonceret, 
hvilke dage der er undervisning på 
holdet. 
 
Turneringsleder: Niels Henriksen 
 
Pris: 1.700,- for hele sæsonen 
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Mandagsklubben 
Mandag 19.00 – 23.00 
 
Mandagsklubben henvender sig til den mere 
erfarne bridgespiller, som har spillet i ca. 5 
år, eller som gerne vil udvikle sig i mere 
konkurrenceprægede omgivelser. Der spilles 
kvalifikation og derefter i styrkeopdelte 
rækker om klubbens parmesterskab i 
efteråret og holdmesterskabet i foråret.  
 
Turneringsleder: Johan Hammelev 
 
Pris: 1.800,- for hele sæsonen 

 
Onsdagsklubben 
Undervisning: 18.30 – 19.00 
Spilletidspunkt: Onsdag 19.00 – 
22.45 
 
I Onsdagsklubben lægger vi vægt på 
en hyggelig atmosfære, og vi 
henvender os både til begynderen og 
den mere erfarne bridgespiller. Man 
kan melde afbud, hvis man er 
forhindret i at komme. Afbud til Peter 
C. Nielsen.  
Aftenen starter med en halv times 
undervisning med spilgennemgang 
fra forrige spilleaften samt 
spilleteknik og konventioner. Der 

spilles forskellige typer turneringer i 
styrkeopdelte rækker.  
 
Turneringsleder: Peter C. Nielsen. 
 
Pris: 1.900,- inklusiv 
undervisning for hele sæsonen 
 

Torsdagsklubben 
Spilletidspunkt: Torsdag 18.30 – 22.45 
 
I Torsdagsklubben lægger vi vægt på en 
hyggelig atmosfære, og vi henvender os 
både til begynderen og den mere erfarne 
bridgespiller.  
Man kan melde afbud, hvis man er 
forhindret i at komme. Afbud til Peter C. 
Nielsen.  
Aftenen starter med en halv times 
undervisning med spilgennemgang fra 
forrige spilleaften samt spilleteknik og 
konventioner. Der spilles forskellige typer 
turneringer i styrkeopdelte rækker.  
 

Turneringsleder: Thomas Mathiasen 
 
Underviser: Lars Peter Damgaard   
 
Pris: 1.400,- inklusiv undervisning 
for hele sæsonen 
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Tirsdag RealBridge 
Tirsdag 19.00 – 22.00 
 
Aarhus Bridgeklub vil i sæson 2021/22 afholde 
turnering på RealBridge hver tirsdag aften. De 
enkelte aftener vil blive kørt som åbent hus-
arrangementer. Tilmelding vil ikke være 
nødvendig. Der vil være link på hjemmesiden 
hver uge. 
 
Med RealBridge vil Aarhus Bridgeklub gerne 
give medlemmerne mulighed for at få spillet 
bridge, hvis man gerne vil spille online i stedet 
for ved fysisk fremmøde i klubben. 
 
Turneringsleder: Skiftende 
 
Pris: 25 kr. pr. person pr. gang 
Betaling via MobilePay på 48413 
Første spilleaften: Tirsdag d. 31. august 2021 
 

 
Klub 32 
Spilletidspunkt: Torsdag 19.00 – 23.00 
 
Klub 32 er Aarhus bridgeklubs 
eliteafdeling. Man kan kvalificere sig til 
klubben via Mandagsklubbens 
Majturnering. Vi spiller med edbgivne 
kort og Bridgemate. Kortfordelingerne er 
tilgængelige på klubbens hjemmeside 
umiddelbart efter hver spilleaften. 
 
Kontingent: 2.000,- for hele sæsonen 
 

 

 


