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Aalborg Bridgehus 
Er centrum for bridgen i Aalborg og omegn. Vi råder over 2 lokaler med 12 borde i hver, samt et lokale 
med 6 borde.  

Der er en stor parkeringsplads foran og bagved Aalborg Bridgehus. 

Bybus nr. 14 holder ca. 300 meter fra lokalerne - stoppested på Kornblomstvej    

Der er rygeforbud i spillelokalerne.   

 

BK Nord  
BK Nord er en bridgeklub for bridgespillere fra begynder- til eliteniveau.  

Vi spiller to aftener og tirsdag eftermiddag, så det giver gode muligheder for at spille mod spillere på 
samme niveau. Desuden tilbyder vi undervisning til begyndere tirsdag aften. 
 

Vi spiller i Aalborg Bridgehus, som BK Nord ejer. Foruden egne aktiviteter i lokalerne bruges Aalborg 
Bridgehus af 4 andre klubber samt til turneringer og arrangementer på distrikts, kreds- og forbundsniveau. 
Klubben har egen hjemmeside med resultater og info.  

  

Som medlem af BK Nord tilbyder vi følgende services:  

• Deltagelse i sæsonens turneringer, der forløber over ca. 30 aftener fordelt over efterår og 
forår. 

• Fri deltagelse i åbent hus i efterårsferien, i vinterferieugen og i påskeferien. 
• Maskingivne kort. Kortene blandes ud fra et program, som giver en statistisk mere korrekt 

kortfordeling end kort blandet i hånden. BK Nord har egne maskiner til kortgivning.   
• Når aftenen er slut, kan deltagerne på nettet finde kortfordeling og resultater med videre.  
• Klubben bruger Bridgemates. Ved hvert bord er der en maskine, som bruges til indtastning 

af resultaterne. Resultater overføres trådløst til vores IT-system, Bridgecentralen. Der skal 
ikke udfyldes sedler med resultater, men du er selvfølgelig velkommen til at udfylde 
resultatsedler i hånden til eget brug. Maskinerne reducerer fejl, og aftenens resultat er 
hurtigere klar.   

• Turneringsleder alle aftener/eftermiddag. 
• Kontingentet omfatter fri kaffe/the. Ellers kan der købes øl, vin og vand og chokolade/slik.  
• Du bliver automatisk medlem af Danmarks Bridge Forbund (DBF) og er derfor med i 

Mesterpointordningen og i Handicap-ratingen. Dine resultater i turneringerne overføres 
automatisk. 

• 10 medlemsblade fra DBf om året.  
• Begynder-undervisning og mulighed for deltagelse i supplerende undervisningssessioner. 
• Mulighed for deltagelse i vores sommerhold-turnering, der løber over 5 aftener i 

sommerperioden. 
• Du kan deltage i distrikts-, kreds- og forbundsturneringer.   

 

Vores klub er i høj grad baseret på frivilligt arbejde, og hvis du derfor har lyst og tid til at give en hånd med 
i ny og næ til en praktisk opgave, er vi meget interesserede. Deltager du f.eks. som frivillig i vores 
turneringsarrangementer i weekender, inviteres du ved sæsonafslutningen med til årets medhjælperfest 
med fri spisning og hyggeligt bridgespil.
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Tirsdag eftermiddag  
Vi starter tirsdag den 30. august. Der spiller fra kl. 12.30 til ca. 16.30. Vi spiller hver tirsdag indtil udgangen 
af april. 

Turneringsledere er Tommy Andersen, Ejnar Hobolth og Albert Mylius Nielsen. 

Tirsdag eftermiddag er for alle spillere, og afviger fra aftenklubberne, ved at hver spilledag er sin egen 
turnering. Der er derfor ikke mødepligt og du skal ikke tænke på at finde substitut, hvis ikke du møder op. 
Har du ingen fast makker, hjælper turneringsledelsen med at finde en makker.   
Er der nok spillere der ønsker det, arrangeres kortere sammenhængende turneringer i løbet af sæsonen 
(Melder du dig hertil, er der dog mødepligt) 
 

Onsdag aften  
Vi starter første onsdag den 31. august. Der spilles fra kl. 18.30 til ca. 22.00. Vi spiller hver onsdag indtil 
udgangen af april. 

Turneringsleder er Tommy Andersen.  

  

Onsdag aften er for såvel øvede spillere som spillere, der lige har afsluttet den indledende bridge-
undervisning.  
Der lægges vægt på, at bridge også har en social dimension. De fleste spillere har et handicap fra 52 og 
ned til 30. Der spilles i styrkeopdelte rækker efter handicap. 

Der spilles flere små turneringer af 3-6 ugers varighed. Der vil primært blive spillet parturneringer.  

Der vil blive undervist i melde- og spilleteknik i løbet af sæsonen.  
 
 

Torsdag aften  

Vi starter torsdag den 1. september. Der spilles fra kl. 18.45 til ca. 23.00.  Vi spiller hver torsdag indtil 
udgangen af april 

Turneringsleder er Erik Christensen. 

   

Torsdag aften er for den rutinerede spiller, hvor handicap typisk ligger mellem 32 og ned til 0. 
Målsætningen er, at spillere i A-rækken er turneringsaktive på distrikts-, kreds- og forbundsniveau, men at 
der også blandt B-rækkens spillere er turneringsspillere.  

Der vil blive spillet en blanding af forskellige par- og holdturneringer.  

Tidspunktet for de forskellige turneringer vil blive tilpasset DBF’s turneringsprogram.   

Vores torsdag aften er også et tilbud til rutinerede spillere i hele Nordjylland om at kunne spille en aften, 
hvor fanen på enhver måde holdes højt med hensyn til Bridge.   
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Undervisning  
Der tilbydes undervisning på begynderniveau tirsdag aften. Som noget nyt, et samarbejde mellem 
BKNord og Aalborg Bridgeklub 
Der kræves ingen forudsætninger for at deltage i undervisningen. 

Sted: Aalborg Bridgehus, Revlingebakken 33 b, 9000 Aalborg kl. 18.30 – 21.30 

Underviser: Birthe Kjeldsen  

Tilmelding: Ejnar Hobolth, ejnarhobolth@gmail.com  tlf.:  71 75 57 41 eller Søren Aagaard 
soren.aagaard@privat.dk  tlf: 23 38 43 46 

 

 Undervisning for begyndere tirsdag aften: 
Start: Kurset starter den 6. september 

Kurset er over 12 tirsdage.   

Varighed pr. aften er ca. 3 timer.  
Efter endt kursus vil du være i stand til at deltage i bridgeturneringer, hvor du spiller i en række med 
andre spillere på nogenlunde samme niveau, som dig selv 
 
Pris: 500 kr. inkl. kaffe samt medlemskab af Danmarks Bridge Forbund.  
 
Det påtænkes at starte yderligere kursus op i januar. 

 

 Undervisning for fortsættere 
Ønsker man at dygtiggøre sig yderligere, vil der i sæsonen blive tilbudt kurser, typisk placeret i 
weekender. 

  

BK Nord Åbent hus  
I efterårsferien (uge 42), vinterferien (uge 8) og ugen før påske er der turneringsfri. Men vi arrangerer i 
stedet en parturnering, som man kan tilmelde sig til. 

Man tilmelder sig som par og det er gratis for medlemmer i BK Nord. Andre betaler 100 kr. pr. par.  

 

BK Nord – Sølvpointturnering 
Lørdag den 29.oktober 2022 Kl. 12:30 til 18:00    
  
Klubben opfordrer alle vores medlemmer til at deltage i vores egen sølvpoint turnering i Bridgehuset.  
Vi håber på deltagelse fra mange af landsdelens klubber.   
Der spilles i flere rækker, som inddeles efter handicap.   
 

BK Nord Generalforsamling   
Sæsonen slutter af med generalforsamling, spisning og bridge. 
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Sommerbridge - holdturnering 
Pris: Der betales samlet per hold 800 kr. den første spilleaften. Det svarer til 200 kr. per spiller inklusive 
kaffe / te. Tilmelding sidst i april på hjemmesiden. Der spilles om sølvpoint.  

  

Klub- og holdmestre  
Klubben har en tradition for at hædre spillere, som har udmærket sig særligt i årets løb ved udnævnelse til 
mestre.  

Tirsdag og torsdag findes både klubmestre i parturneringerne og hold-mestre i holdturneringerne. Onsdag 
udnævnes klubmestre i par. 

Årets klubmestre indgraveres på plaketter ophængt i bridgelokalet.   

  

Kontingent 
Onsdag eftermiddag:  Pris: 900 kr. pr. spiller inkl. kaffe og te 

Onsdag aften:   Pris: 900 kr. pr. spiller inkl. kaffe og te  

Torsdag aften:  Pris: 900 kr. pr. spiller inkl. kaffe og te  

Passivt medlemskab:  Pris 400 kr. 

 

 2 eller flere spille-aftener (Medlemmer af BK Nord): 
For sæson 22/23 gælder: 
Betaler du 1 fuldt kontingent, er det gratis at spille 2. spilleaften/dag. 
Spiller du mere end 2 gange pr. uge koster det 450 kr. for 3. spilleaften/dag. 

 Medlemskab af 2 klubber (klub-medlemskab): 
Hvis du er primært medlem i en anden klub (dvs. at du betaler dit forbundskontingent der), så kan du 
trække 260 kr. fra ovennævnte kontingent-priser. 

 Ungdomsrabat  
Unge under uddannelse, der ikke er fyldt 25 år d. 31/12 2022, får rabat. Kontingentet er 450 kr.  

 Betaling af kontingent: 
Kontingentet indsættes på klubbens konto i Spar Nord - kontonr. 9286 – 2355749692 eller betales 
via MobilePay til 767411 

Skriv venligst navn og eventuelt medlemsnummer i feltet ”besked til modtager”.  

Sidste rettidige indbetaling er d. 20. august 2022.  

 

Rettidig indbetaling gør spilleren spilleberettiget. Ved for sen indbetaling kan et medlems 
tilmelding afvises eller nedprioriteres.  

 

Udmeldelse 
Bemærk: Ifølge vores vedtægter fortsætter et medlem automatisk sit medlemskab ind i den nye sæson 
med mindre denne skriftligt meddeler klubben, at man ikke ønsker at fortsætte sit medlemskab.  

Er medlemmet ikke tilmeldt en spilleaften overgår denne automatisk til passivt medlemskab. 


