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Generalforsamling

Der er indkaldt til generalforsamling tirsdag den 21. maj 2019 kl. 18:30.

Afslutninger

Mandag eftermiddag den 1. april kl 12
Mandag aften (undervisning) 25. marts kl 18

Tirsdag eftermiddag den 2. april kl 12

Onsdag formiddag torsdag den 28. marts kl 9
Onsdag eftermiddag den 3. april kl 12
Onsdag aften den 3. april kl 18:30

Ændringer på spillekalenderen

Top 16 er ændret til kun at være 10. april kl. 18:30.

Sommerbridge er begrænset til at være onsdage kl. 18:30
• 1.  og 15. maj
• 12. og 26. juni
• 7. og 21. august

Kaffemester til torsdag aften

Har du lyst til at arbejde i et ungt team med gode karriere- og pensionsforhold, og kan du påtage dig
at lave kaffe til 48 medlemmer hver anden torsdag aften, så send en mail til Preben. Du kan regne 
med at have fast arbejde i mange år fremover.

Skriv til KLUBNYT@VestlollandBridgeCenter.dk hvis du har 
oplysninger af interesse for andre medlemmer i klubben.

http://www.vestlollandbridgecenter.dk/2019_generalforsamling.pdf
mailto:pellebye@gmail.com


Side 2

Undervisning

Undervisningsholdet mandag aften er blevet færdig med første bog, og er begyndt at spille rigtig 
turnering med bridgemates, registrering af handicap osv. osv. Nu gælder det for dem om at få plads 
på klubbens andre spilletidspunkter. De fleste har meldt sig til næste års undervisning i bog nr. 2, 
som bl.a. drejer sig om udspil, videre meldinger, doblinger, UT-konventioner, spilføring, fjerde farve, 
indmeldinger. Alle klubbens medlemmer kan tilmelde sig denne undervisning.

77-turneringen

Prebens 77 års turnering på Funbridge er slut for i år. Sidste år var der 8 vindere og i år blev der 
yderligere 9 vindere:

Spilføring via Funbridge

Uanset spilleniveau er man næsten 100% garanteret en bedre spilføring når man spiller i klubbens 
Funbridgeturnering. Det skyldes at man efter hvert spil, stik for stik, kan se hvordan de spillere der 
fik en bedre score har spillet de samme kort, som man selv har spillet. Man overbevises på den 
måde, lidt efter lidt, til selv at spille på en måde der giver de fleste stik. Meget enkelt og meget 
effektivt.

Mandag den 6. maj kl 13 vil en gruppe erfarne funbridge-spillere hjælpe interesserede medlemmer 
med at oprette en profil på Funbridge på deres egen smartphone, ipad, tablet eller bærbare pc. 
Derefter gennemgås hvordan man instiller meldekonventioner og kortspilskonventioner så alle kan 
få mest muligt ud af at spille. Tilsidst spiller vi en lille turnering, hvor vi efter hvert spil diskuterer de 
konkrete muligheder for at få flest stik. Du er velkommen til bare at møde op i klubhuset på dagen, 
men du må også meget gerne i forvejen sende en mail til Torben.

Uge 52 3 7 11
% nr % nr % nr % nr

Dan 47,5 5 39,64 8 52,85 4 50,83 3

Flemming 52,91 3 43,57 7 53,57 3 50,83 3

Kurt 56,25 1 57,85 1 58,92 1 46,25 6

Lone 43,75 7 53,92 3 49,64 5 45,41 7

Ole K 51,07 4 49,64 5 47,91 5

Ole T 53,33 2 48,92 6 36,78 8

Preben 47,08 6 54,64 2 55,35 2 56,66 1

Torben 49,16 4 50,35 5 43,21 7 52,08 2

mailto:torjenster@gmail.com
https://www.funbridge.com/da/
http://www.vestlollandbridgecenter.dk/vbc/klubben/tilmeldinger/tilmeldinger.htm

