Ældre Sagen Aarhus Nord
Bridgeholdene – Forår 2018:
Hold 1711 - Bridgeundervisning for let øvede (13 gange – max. 25 deltagere)
Torsdage kl. 9.30-12.30.
Leder: Mads Krøjgaard
Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28A, 8240 Risskov (Delfinen)
Start: 11. januar 2018.
Pris: Kr. 550,00
Dette kursus henvender sig til spillere, som har et begrænset kendskab til bridgespillet. I efterårssæsonen
startede vi helt forfra med Nordisk Standard 1. Nu fortsættes med Nordisk Standard 2, og denne bog kan
købes ved fremmødet for 200 kr. Med bogen følger en CD-rom samt to sæt pilekort, som giver mulighed for
at følge de eksempler på spil, som er beskrevet i grundbogen.
Hold 1712 - Bridgeundervisning for meget øvede (13 gange – max. 32 deltagere)
Torsdage kl. 13.15-16.15.
Leder: Mads Krøjgaard
Sted: Hørgården, Hørgårdsvej 15, bygning A, kld. (Lokale 2 og 3), 8240 Risskov
Start: 11. januar 2018.
Pris: Kr. 550,00
På dette kursus forudsættes, at man har rimeligt styr på grundsystemet, så nu vil konventionerne være i
fokus, dvs. de aftaler/konventioner, som benyttes i klubberne. Underviseren henter inspiration i Nordisk
Standard bog 3 og 4, samt Lars Blaksets nye bog ”Moderne bridge”. Vi spiller en gennemgående turnering,
af og til med pakkede kort, og med præmier til de bedste spillere ved turneringens afslutning.
Hold 1713 - Bridgeundervisning for øvede (13 gange – max. 32 deltagere)
Tirsdage kl. 12.45-15.45.
Leder: Mads Krøjgaard
Sted: Hørgården, Hørgårdsvej 15, bygning A, kld. (Lokale 2 og 3), 8240 Risskov
Start: 9. januar 2018.
Pris: Kr. 550,00
Dette kursus henvender sig til spillere, som har været igennem grundsystemet. Vi repeterer det meste af
grundsystemet, men der bliver også tid til nyt stof, dels fra Nordisk Standard bog 3, dels fra underviserens
egne noter. Vi spiller desuden en gennemgående turnering med præmieuddeling til de bedste spillere ved
turneringens afslutning.
Hold 1714 - Bridgeundervisning for viderekomne (13 gange – max. 28 deltagere)
Tirsdage kl. 9.15-12.30.
Leder: Mads Krøjgaard
Sted: Hørgården, Hørgårdsvej 15, bygning A, kld. (Lokale 2 og 3), 8240 Risskov
Start: 9. januar 2018.
Pris: Kr. 550,00
Dette kursus henvender sig til spillere, som er rimeligt sikre i grundsystemet. Vi ser derfor primært på
forbedringer/udvidelser af grundsystemet, og der spilles desuden en gennemgående parturnering med
præmieuddeling til de bedste par ved turneringens afslutning.
Hold 1715 - Bridgeturnering (13 gange – max. 68 deltagere)
Torsdage kl. 9.00-12.45.
Leder: Mads Krøjgaard
Sted: Arions Hus, Tulipanvej 28A, 8240 Risskov (Salen)
Start: 11. januar 2018.
Pris: 375 kr.
Der startes hver gang med undervisning de første ca. 15 minutter, og der tages her udgangspunkt i
interessante spil efter underviserens valg eller emner efter spillerønsker. Der spilles herefter turnering med
inddeling i 2-3 rækker og med præmieuddeling til de bedste par i de enkelte rækker ved turneringens
afslutning.
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