
Välkommen till BK Albrekts

På BK Albrekts spelas det 
Bridge alla vardagar i 
veckan och dessutom 
många lör- och söndagar.



Vad är Bridge??
 Bridge är ett kortspel för fyra personer

 Spelarna som sitter mitt emot varandra bildar par och 
spelar tillsammans.

 De grundläggande reglerna är relativt enkla, men 
utvecklingsmöjligheterna är nästan oändliga.

 Det är det som gör spelet så roligt!

 Varje spelare har 13 kort. Det betyder att det finns 13 
stick att vinna.

 I Bridge bestämmer en budgivning vem ska spela spelet och 
precis som vid en auktion vinner den som bjuder högst.

 Längre ned på vår hemsida kan Du ladda ned ett program, 
där Du kan lära Dej grunderna i Bridge.



Lite om bridgeklubben
 bildades för 27 år sedan

 BK Guldkedjan => BK Albrekts

 sammanslagning av klubbarna 
Varbergs BK och BK Albrekts

 cirka 280 medlemmar

 är en ideell förening

 15.500 spelare/år

 30.000 kortlekar/år blandas

 Omsätter ~800 KSEK

 byggt om lokalen 2013 för ~200 KSEK

www.bkalbrekts.se



Vår spellokal

Nu har vi plats med 28 
bord. Det är fullt ett par 
gånger i månaden, när vi 
har våra populäraste 
tävlingar.

Men vid normala spel-

tillfällen är vi mellan 20 
och 40 par.

Då är trivseln som bäst!



Våra utbildningar

Bridge kräver mycket 
utbildning. Därför har vi 
ett speciellt rum för 
denna aktivitet.

Men även våra spellokaler 
är utrustade, så vi kan ha 
utbildning i dem också.



Vårt fikarum med kök
Vi har väl tilltagna sociala 
utrymmen. Dessa använder 
vi när vi har paus i våra 
aktiviteter.



Våra utbildningar
I september börjar våra nybörjarkurser. Vi 
har också vidareutbildning
för våra medlemmar.

För att vi ska kunna hålla hög kvalitet på våra 
utbildningar genomgår våra bridgelärare SBFs 
bridgelärarutbildning.



I år kommer vi erbjuda de som har möjlighet att 
övningsspela på fredagarna kl 10.30.



Våra vidareutbildningar
Dessa utbildningar sker ett halvtimme före 
spelet vid våra ordinarie speltillfällen.
 Måndagar kl 18:00 – 18:30

 Tisdagar kl 18:00 – 18:30

 Onsdagar kl 13:00 – 13:30

 Fredagar kl 10:00 – 10:30

Denna utbildning bjuder

vi våra medlemmar på! 



Våra tävlingar
Våra tävlingar sköts med hjälp av datorer 
för att ge våra spelare en snabb service.

På vår hemsida kan Du se resultaten från 
våra tävlingar. Du kanske känner någon?



Bridgeupplevelse
Vi kan ordna en bridgeupplevelse för Dej och Dina vänner. 
Tillsammans med Dej kan vi komma överens om upplägget.

Ta gärna kontakt med oss!

janne.malmstrom@telia.com


