Horsens Bridgeklub af 2017.
Horsens Bridgeklub af 2017
Klubben har cirka 110 aktive bridgespillere med stor variation i spillestyrke.
Klubben kan tilbyde dig sjove, spændende samt udfordrende oplevelser og et stort socialt
netværk. Vi spiller bridge tirsdag og torsdag aften i styrkeopdelte rækker, hvor du kan blive
udfordret uanset, om du er nybegynder eller en rutineret bridgespiller.
Klubben hjælper dig gerne med at finde en makker og tilbyder også hjælp til nye spillere,
for at de kan blive inkluderet i klublivet.
Horsens Bridgecenter tilbyder også undervisning, hvor du ikke kun kan lære om spillets
grundregler, men også om de vigtigste konventioner (spillesystemer).
Vintersæsonen går fra begyndelsen af september til slutningen af april. I sommersæsonen
spilles der åbne huse i Horsens Bridgecenter mandag og torsdag aften.
Tirsdagsbridge
Tirsdagsbridge spiller bridge tirsdag aften i styrkeopdelte rækker. Der spilles 2 runder
holdturnering og 3 runder rækketurnering, og der er op- og nedrykning og vinpræmier efter
hver runde.
I tirsdagsbridge er det sociale i højsædet, men der er også en spillemæssige udfordringer
for både nybegynderen og for den mere rutinerede spiller, således at alle uanset
spilledygtighed får en god, udfordrende og hyggelig aften. Tirsdagsbridge holder også i
årets løb flere selskabelige arrangementer, hvor vi får lidt godt at spise og aftenen sluttes
af med lidt hyggebridge.
Torsdagsbridge
Torsdagsbridge kan tilbyde dig sjove, spændende samt udfordrende oplevelser og et stort
socialt netværk. Vi spiller bridge torsdag aften i styrkeopdelte rækker, hvor du kan blive
udfordret uanset, om du er nybegynder eller en rutineret bridgespiller.
Hvis det er muligt spille vi både par- og holdturnering. Der spilles flere runder i både parog holdturnering med op- og nedrykning efter hver runde.
I løbet af året afholdes flere selskabelige arrangementer. Sæsonen begynder med
fællesspisning i begyndelsen af september, inden julepausen afholder vi juleafslutning
med spisning.

Faciliteter
Stedet, hvor vi spiller bridge, er Bridgehuset i Absalonsgade. Huset er specialindrettet til
bridgespil. Vi spiller ved små firkantede borde med behagelige stole i et stort og i et lille
lokale med i alt plads til ca. 100 spillere. Kortene gøres klar til spil i en kortblandemaskine.
Der er håndholdte Bridgemate (computere) på alle spilleborde til løbende indtastning af
resultater. Derfor kan du på klubbens hjemmeside efter spilleaftenens afslutning se
resultater af hver enkelt spil og en samlet opgørelse for alle rækkerne.
Hver spiller får ud fra resultaterne tildelt bronzepoint og bliver sat i "handicap". Dette
handicap bruges til seedningen, så både begyndere og rutinerede spillere kan blive
udfordret af spillere på eget niveau.

Historik
Horsens Bridgeklub af 2017 blev stiftet den 16. maj 2017 ved en sammenlægning af
Horsens Bridgeklub af 1931 (HBK 1931), stifter den 4. september 1931 og Bridgeklubben
Ruder Es, stiftet den 23. marts 1954. HBK 1931 var en af de første bridgeklubber udenfor
hovedstaden.
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