Har været bragt gentagne gange i SØNDAG
og på soendag.dk
Spil bridge med SØNDAG: Tilmeld dig
introkursus

Vil du gerne lære at spille bridge? Tilmeld dig SØNDAGs
introkursus, hvor du bliver undervist af Danmarks bedste
bridgespillere
1

Mandag, 4. april 2016 - 10:09 - af redaktionen
SØNDAG inviterer dig til introkursus i bridge sammen med Danmarks Bridgeforbund, hvor to af
Danmarks dygtigste bridgespillere, Christian Reinholdt og Lars Blakset, vil undervise dig i bridge.

Sæsonvine holder en kort vinsmagning midt vejs i kurset, hvor man får mulighed for at smage tre
vine, som er i tråd med sæsonens vin-typer.

Det får du







Du kommer igennem spillets grundregler
Du får en forståelse for melding og spil af kort
Du får tre sjove timer med dygtige undervisere
Du får te, kaffe og vand undevejs
Vinsmagning ved Sæsonvine
Du får også en goodiebag

Efter introen kan du se de dygtige bridge-klub-finalister dyste om Prins Henriks Grand Prix i den
store finale samtidig med, at kendte bridgespillere med Hans Kongelige Højhed Prins Henrik i
spidsen også spiller bridge.

Praktisk info
Hvornår: Lørdag den 28. maj
Hvilken tid: kl. 10.30-13.30 eller kl. 14.30-17.30
Hvor: Aller Media A/S, Havneholmen 33, 1561 København V
Pris: 99 kr. per person
Vil du med? Køb din billet til SØNDAGs introkursus her!

Præmier
Tilmelder du dig introkurset lørdag den 28. maj 2016, deltager du automatisk i konkurrencen om:




En Kildemoes dame- eller herrecykel (værdi ca. 5.499 kr.)
Et hotelophold for på med Small Danish Hotels (værdi op til 1.500 kr.)
En DFDS-cruise for to til Oslo (værdi 3.396 kr.)

Om underviserne
Lars Blakset er 55 år, forfatter til en række bridgebøger samt ejer af et af verdens største
bridgecentre, hvor der ugentligt kommer ca. 2000 bridgespillere. Derudover har Lars
også www.dagensbridge.dk, der tæller ca. 800 abonnenter.
Christian Reinholdt er 52 år og ejer Danmarks største bridge-rejsebureau Reinholdt Bridge, der
årligt sender op til 1.200 af sted på integrerede bridge- og kulturrejser, hvor der tilbydes
undervisning hver dag.

