
Test turnering den. 9/3 kl. 19.00 på
Realbridge

Bliv uofficiel verdensmester i bridge:-)

Distrikt nordjylland afholder test turnering den 3/9 kl. 19.00 på platformen Realbridge. Alle
er velkomne til at deltage også hvis man ikke har en makker, vi hjælper med at finde en

makker, vi kan dog ikke love det er en på samme højde niveau som dig selv:-)

Gælder det om at vinde, SLET IKKE.

Vi spiller for sjov, dog er æren og håneretten på spil.

Vi håber med dette initiativ at vi som Distrikt kan være med til at udbrede interessen for
online bridge, på såvel Realbridge og BBO.

Der er allerede flere nordjyske klubber der har godt gang i online bridge med stor succes.

Prik din makker, gode ven eller ham du helt vildt gerne vil prøve at spille med på skulderen
og invitere ham til det uofficielle verdensmesterskab på tirsdag 9/3

Del gerne budskabet på jeres hjemmesider, så vi kan få så mange med som muligt.

HVAD KOSTER DET? Ingen ting udover en 1,5 time af din tid:-)

Man skal bruge PC/ipad for at spille!!!

Linket til testturnering finder du på Distrikt nordjyllands hjemmeside. Der åbnes først op for
turneringen på spilledagen kl. 18.30 og turneringen starter kl. 19.00

Med venlig hilsen

Distrikt nordjylland – spil bridge livet er kort
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