
 
 

 Tale til jubilæum den 15.september 2018 

 1) Klubben blev stiftet for 60 år siden den 1.september 1958 i 
Sct. Georgs gildets hus. Svinninge Bridgeklub var stiftet året 
forud og man besluttede at oprette Jyderup Bridgeklub efter 
samme skabelon som naboklubben. Til bestyrelse blev valgt: 
Flemming Funch Jensen (formand), Johan Tüchsen, Tove Brix, 
Emilie Andersen og Niels Harboe. Kontingentet var 3 kr. pr 
måned.  Første spilleaften blev fastsat til mandag den 
15.september, altså lige for 60 år siden i aften.  Der var 72 
medlemmer, så man måtte dele klubben i 2 hold, således at der 
blev spillet 1 og 3 mandage og 2. og 4. mandage. Næste år blev 
der spillet bridge på Konditoriet. 1960 på Hotel Skarridsø med 3 
rækker makkerpar med 6 borde.  Der blev også spillet hold 
turnering hver anden uge.  
 
 

2) 1962 blev klubben større og lokalerne på hotellet var for små. 
Derfor valgtes Bromølle Kro som spillested. Der blev også spillet 
klubmatch mod andre klubber. I 1978 blev klubben medlem af 
Danmark Bridgeforbund, der gav mulighed for flere aktiviteter. 
Da jeg og Elise kom til i 1992 spillede vi på Jyderup Skole i A-
fløjen og vi var 125 medlemmer. Herefter spillede vi på 
Landbrugscentret, på Amtsplejehjemmet, på Søbæk skole og nu 
Jyderup Hallen. Medlemstallet er dalende og vi er nu i denne 
sæson på 32 medlemmer, hvilket er det laveste. Men heldigvis 
kan vi stadig både spille makkerpar og holdturnering.  
Fra protokollerne kan aflæses, at Hanne Knudsen har været 
formand i længst tid. Fra 1997 til 2017 og næsten 20 år, kun 
afbrudt af et enkelt år. Hanne har også afholdt begynder 
undervisning, så der fortsat kunne blive interesse for 
bridgespillet og klubben. Kræver da en applaus. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Tale til jubilæum den 15.september 2018 

 1) Klubben blev stiftet for 60 år siden den 1.september 1958 i 
Sct. Georgs gildets hus. Svinninge Bridgeklub var stiftet året 
forud og man besluttede at oprette Jyderup Bridgeklub efter 
samme skabelon som naboklubben. Til bestyrelse blev valgt: 
Flemming Funch Jensen (formand), Johan Tüchsen, Tove Brix, 
Emilie Andersen og Niels Harboe. Kontingentet var 3 kr. pr 
måned.  Første spilleaften blev fastsat til mandag den 
15.september, altså lige for 60 år siden i aften.  Der var 72 
medlemmer, så man måtte dele klubben i 2 hold, således at der 
blev spillet 1 og 3 mandage og 2. og 4. mandage. Næste år blev 
der spillet bridge på Konditoriet. 1960 på Hotel Skarridsø med 3 
rækker makkerpar med 6 borde.  Der blev også spillet hold 
turnering hver anden uge.  
 
 
 

2) 1962 blev klubben større og lokalerne på hotellet var for små. 
Derfor valgtes Bromølle Kro som spillested. Der blev også spillet 
klubmatch mod andre klubber. I 1978 blev klubben medlem af 
Danmark Bridgeforbund, der gav mulighed for flere aktiviteter. 
Da jeg og Elise kom til i 1992 spillede vi på Jyderup Skole i A-
fløjen og vi var 125 medlemmer. Herefter spillede vi på 
Landbrugscentret, på Amtsplejehjemmet, på Søbæk skole og nu 
Jyderup Hallen. Medlemstallet er dalende og vi er nu i denne 
sæson på 32 medlemmer, hvilket er det laveste. Men heldigvis 
kan vi stadig både spille makkerpar og holdturnering.  
Fra protokollerne kan aflæses, at Hanne Knudsen har været 
formand i længst tid. Fra 1997 til 2017 og næsten 20 år, kun 
afbrudt af et enkelt år. Hanne har også afholdt begynder 
undervisning, så der fortsat kunne blive interesse for 
bridgespillet og klubben. Kræver da en applaus. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
3) 
I aften vil vi også hædre vores æresmedlem, Otto Jensen, der 
startede som medlem 1960. Still going strong. Tak for din 
deltagelse. Flere medlemmer, som er til stede har deltaget i 
klubben i 30-40 år: Lene, Ole S, Hanne, Susanne P, Flemming, 
Preben, Ole H. og Per. 25 års jubilæum har Gunnar Knudsen, 
Elise og undertegnede, der blev medlem i 1992. Jeg kan have 
glemt nogle, der måske har skiftet deres ung-pige navn ud?  
Hjemmesiden har kørt siden 2001 og her er alle resultater 
formidlet. Jeg overtog som webmaster i 2006 og håber at 
medlemmer og interesserede har haft glæde af besøgene på 
hjemmesiden.  
 
 
 
 
 

4) Efter klubbens 50 års jubilæum anskaffede klubben moderne 
udstyr, som pc til bridgecentral styring af turneringer og 
medlemskartotek, samt bridgemate. Vi købte også en 
kortblandemaskine i samarbejde med Svinninge Bridgeklub, så 
Jyderup blander om efteråret til begge klubber og Svinninge 
tager aktion om foråret. Det har fungeret ganske godt med 
teknisk hjælp fra Arne en gang i mellem, når bøjlerne skulle 
justeres. I 2015 købte vi Bridgemate, version II, da der til 
stadighed var nogle serverproblemer for de gamle bridgemate. 
Klubben lever således i bedste velgående og har også kræfter til 
at arrangere en åben guld-points turnering den 7.oktober for 
klubbens 60 års jubilæum. 
Tak til bestyrelsen og festkomiteen for det store arbejde med at 
tilrettelægge jubilæumsdagen her for os. Tak til medlemmer og 
substitutter for at hjælpe os i hverdagen og komme her til 
festen. Synes nu, at vi skal hæve glasset og sige skål, samt råbe 
et 3 foldigt hurra for klubben og til slut et langt … 
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