
Sommerens åbne huse distrikt Fyn 2022. 

Mandag: 

SVENDBORG BRIDGEKLUB, Abildvej 1A, 1. sal tv, 5700 Svendborg. Mandage kl. 18.50 fra 

d. 16/5 til 29/8 (ikke 6/6 og 11/7). Bemærk: Tilmelding og betaling senest kl. 16 

på www.mbridge.dk/4578/. Pris 60 kr. inkl. kaffe m/brød. Vinpræmier, bronzepoint og 

EDB-givne kort. 

RINGE BRIDGEKLUB, Tingager Plejecenter, Østre Ringvej 7, 5750 Ringe. Åbent hus alle 

mandage i maj, juni og august, undtaget 6/6 (2. pinsedag) kl. 18.45. Pris 45 kr. pr. 

person, inklusive kaffe, te, øl, vand eller vin. Tilmelding senest kl. 

16 på: www.mbridge.dk/4572 med oplysning om DBf-medlemsnummer. Vi spiller i 

styrkeopdelte rækker. EDB-lagte kort, bronzepoint og vinpræmier. 

KERTEMINDE BRIDGEKLUB: Vinoble Grand Prix fra mandag den 30. maj kl. 18.30 frem til 

15. august undtaget 2. pinsedag. Præmier fra Østjysk Vinforsyning samt flaskepoint, som 

ved samlet antal 25 udløser en flaske. Kr. 50 pro persona. Tilmelding Svend Novrup 

20105077 eller novrup@post4.tele.dk senest kl. 12 på spilledagen. 

Bridgehuset: Der spilles mandagene den 15. – 22. og 29. august kl. 18.30. Alle er 

velkomne uanset om du vil træne med en ny makker, måske genstarte efter en Corona 

pause eller bare se nogle mennesker. 

Har du lyst til en hyggelig aften med kortspil, kaffe/te, kage og vinpræmier, så tilmeld 

dig via http://www.bridge.dk/4505/ 

senest spilledagen kl. 12.00. Prisen er kun en flad halvtredser. 

Der spilles 27-28 spil med lagte kort i styrkeopdelte rækker. 

Øl, vin og vand kan købes i spillelokalet. 

 

Tirsdag: 

MIDDELFART BRIDGEKLUB: SOMMERBRIDGE 2022. Alle er velkomne. 

Der spilles hver tirsdag kl. 18.30 til ca. 21.30 fra den 10. maj til den 23. august i 

Østergades forsamlingshus, Østergade 33. 5500 Middelfart. 

Der spilles i handicapopdelte rækker med regulering af handicaptallene. 

Tilmelding som par og eventuelt DBf nummer via klubbens hjemmeside: 

http://www.bridge.dk/4533/ sammen med tilmeldingen betales kr. 40,- per spiller på 

MobilePay 8299XU. Der kan købes øl og vand for 10,- kr. 

 

BK 51, Faaborg: SuperBrugsen Cup spilles hver tirsdag hele sommeren på 

Tømmergaarden (dog ikke den 12.7, Bridgefestivalen). 

Pris kr. 50,- inkl. kaffe og kage betales ved tilmelding på MobilePay 50943176. 

Der kan købes et sæsonkort til kr. 500,-, der gælder alle 17 spilledage. Betaling ved 

første tilmelding på MobilePay 50943176. 

Tilmelding via MBridge på hjemmesiden: http://www.bridge.dk/4504/ 

 

HØJBY BRIDGEKLUB: Sommerbridge tirsdage kl. 19.00 i maj, juni og august (dog ikke 

tirsdag den 10. maj). 

Spillested Café Bakkegården, Svendborgvej 319, 5260 Odense S. Indskud kr. 40,- inkl. 

kaffe. 

Tilmelding mbridge.dk/4521 via hjemmesiden: http://www.bridge.dk/4521/ 

Man er tilmeldt, når der er betalt, Bankoverførsel 0828 0002208717 eller MobilePay 
495520. 
Kontakt Formand Vibeke Alrø, telefon 2447 2215 (mail: hoejbybridgeklub@gmail.com). 
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LÆSEFORENINGENS BRIDGEKLUB: Åbent hus tirsdagene den 9. 16. og 23. august. Start kl. 

18.30 på Christmas Møllervejs Vej 17, Bolbro, 5200 Odense V. 

Indskud kr. 50,- inkl. kage, kaffe. EDB givne kort, vinpræmier og bronzepoint. 

Tilmelding på https://mbridge.dk/4530  evt. via hjemmesiden: 

http://www.bridge.dk/4530/ senest kl. 12.00 på spilledagen. 

 

OTTERUP BRIDGEKLUB: Der afholdes sommerbridge/åbent hus tirsdagene den 3.5, 10.5, 

24.5 og 31.5 på Sletten skole afdeling nordvest, Horsebækvej 25. Det startes kl. 18.30. 

Deltagergebyr kr. 40,- inkl. kaffe. Betaling kontant eller MobilePay 40338004. 

Tilmelding senest kl. 14.00 på spilledagen til Helge Christensen, tlf. 64 82 13 90 eller 

mobil 23 71 81.90. 

 

Onsdag: 

LANGESKOV BRIDGEKLUB, Hans Tausensgade 35 A, Birkende, 5550 Langeskov. Alle 

onsdage i maj, juni og august kl. 18.30. Indskud 40 kr. inkl. kaffe m/brød. Vinpræmier 

og bronzepoint. Tilmelding senest kl. 12 på spilledagen på www.mbridge.dk/4529. 

Torsdag: 

NYBORG BRIDGEKLUB, Vestervold Aktivitetscenter, Kgs. Bastionsvej 2, 5800 Nyborg. 

Torsdag d. 19/5 og 2., 9., 16/6 samt 4., 11., 18., 25/8 kl. 19.00. Indskud 40 kr. for 

præmier, bronzepoint og kaffe/te + kage. Tilmelding på www.mbridge.dk/4542 eller 

2127 3108 senest kl. 8 om morgenen på spilledagen. 

MORUD BRIDGEKLUB: Sommerbridge torsdagene den 5. 12. og 19. maj og den 2. 9. og 16. 

juni kl. 18.45 på Havrehedskolen. 

Indskud 50,- kr. inkl. kaffe, BRØD, og præmier. 

SPONSORER: NORDFYNS FINANS og BRØD i Kongensgade/Vestergade i Odense. 

Tilmelding mbridge.dk/4534 eller via klubbens hjemmeside: 

http://www.bridge.dk/4534/ 

 

BOGENSE BRIDGEKLUB. Der er tradition for en hyggelig bridge på Bogense Hotel alle 

torsdage kl 19.00 i juli og august. Pris kr. 70,- inkl. kaffe/te brød, som serveres i 

pausen. Præmier til ca. 50%. 

Tilmelding inden kl. 16 op spilledagen på https://mbridge.dk/4503 via hjemmesiden  

http://www.bridge.dk/4503/. 
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