SOMMERBRIDGE på Fyn 2021 (august)
Mandag:
Svendborg: Abildvej 1A, 1. tv. fra mandag den 7. juni kl. 18.50, og de følgende
mandage.
Prisen for at deltage er 60,75 kr. incl. kaffe/te og brød. Man skal tilmelde sig på Mbridge
og bedes betale med Mobile Pay (83023) samtidig.
Klubbens hjemmeside: http://www.bridge.dk/4578/
Kerteminde: Vinoble Grand Prix spilles i Kulturcenter Kerteminde, Regnar Langesvej 1
(den tidligere Fjordvangsskole). Indskud kr. 50, inkl. kaffe.
Tilmelding til Svend Novrup, 20 10 50 77, mail: novrup@post4.tele.dk.
Der startes kl. 18.30 fra mandag den 7. juni og hver mandag med finale den 16. august.
Ringe: Inviterer til sommerbridge for alle glade bridgespillere ALLE mandage i august kl.
18.45 i Ringe Plejecenter, Østre Ringvej 7, Ringe.
30,- kr. for ikke medlemmer. Max. 40 par. Vinpræmier, bronzepoint og
handicapregulering.
Tilmelding via klubbens hjemmeside: http://www.bridge.dk/4572/
Bridgehuset:
Vi spiller mandag d. 16. og 23. august kl 18:30
Klubberne i Bridgehuset indbyder til fælles åbent hus.
Alle er velkommen - Uanset om du vil træne med en ny makker, genstarte efter Corona
pausen eller bare se nogle mennesker.
Har du lyst til en hyggelig aften med kortspil, kaffe / te, kage og vinpræmier?
Så tilmeld dig på mbridge.dk/4505 senest på spilledagen kl 12:00 – det koster bare kr 50.
Vi bruger Bridgemates og spiller 27 - 28 spil med lagte kort.
Resultatet af turneringerne kommer HER: http://www.bridge.dk/4505/
og vælg turneringer.
Tirsdag:
Faaborg: Sommerbridge på Tømmergaarden starter tirsdag den 1. juni kl. 19.00. Prisen
er 50 kr., der indbetales på MobilePay 50943176. Der serveres kaffe og kage. Øl kan
købes for 10 kr.
Tilmelding på mbridge via klubbens hjemmeside: http://www.bridge.dk/4504/
Nyborg: Der spilles tirsdagene den 10. og 24. august kl. 13.30.
Spillested Vestervold Aktivitetscenter, Kgs. Bastionsvej 2. Pris 40 kr.
Tilmelding på mbridge via hjemmesiden: http://www.bridge.dk/4542/
LÆSEFORENINGENS BRIDGEKLUB, ODENSE i Klubbens nye lokaler Christmas Møllers Vej
17, Odense V indbydes til sommer åben hus tirsdagene 3., 10., 17., 24. og 31. august kl.
19.00. Pris 40 kr. - pæne præmier.
Tilmelding på mbridge via klubbens hjemmeside: http://www.bridge.dk/4530/
Højby BK: Vi spiller alle tirsdage i august kl. 19 på Café Bakkegården, Svendborgvej 319, 5260
Odense S.
Tilmelding senest kl. 12 på dagen på Mbridge.dk/4521. Betaling ved tilmelding kontonummer
0828 0002208717. Der kan betales kontant på dagen efter forudgående aftale med kassereren på
2442 7018 eller ulla@lastein.dk. Pris 50,-kr. inkl. kaffe eller 1 øl eller 1 vand eller 1 glas vin.
Herefter kan drikkevarer købes til enhedspris 10,-kr. Betaling på Mobile Pay 6126 6615. Ved
kontant betaling bedes man medbringe lige penge.
Vi spiller om vinpræmier. Hjemmeside: http://www.bridge.dk/4521/.

Langeskov: August hver tirsdag kl. 18.30. Spillested: Birkende bold/bridge klubhus, Hans
Tausensgade 35A, Birkende, 5500 Langeskov. Deltagerpris 50,- kr. inkl. kaffe og brød.
Max. deltagerantal 48. Vinpræmier.
Tilmelding via m.bridge, mail eller tlf. senest kl. 12 på spilledagen.
Hjemmeside: http://www.bridge.dk/4529/
Torsdag:
Nyborg: Der spilles torsdagene den 5. og 19. august kl. 18.30.
Spillested Vestervold Aktivitetscenter, Kgs. Bastionsvej 2. Pris 40 kr.
Tilmelding på mbridge via hjemmesiden: http://www.bridge.dk/4542/
Langeskov: August hver torsdag kl. 18.30. Spillested: Birkende bold/bridge klubhus,
Hans Tausensgade 35A, Birkende, 5500 Langeskov. Deltagerpris 50,- kr. inkl. kaffe og
brød. Max. deltagerantal 48. Vinpræmier.
Tilmelding via m.bridge, mail eller tlf. senest kl. 12 på spilledagen.
Hjemmeside: http://www.bridge.dk/4529/
Bogense BK: Åbent hus!
Vi er klar til at spille åbent hus fra 1. juli kl. 19.00 på Bogense Hotel
Tilmelding sker direkte til hotellet på 64 81 11 08 inden kl. 16.00 på spilledagen
Husk at opgive mdl.nr. hvis du ikke er medlem i Bogense Bridgeklub
Der bliver serveret kaffe/te og 2 håndmadder i pausen
Vin- og ølpræmier til ca. 50%
Prisen for hele herligheden er 70 kr. (lige penge en fordel)
Vel mødt til "live bridge" igen!

