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PRESSEMEDDELELSE 

 

 

 

 

Danmarks Bridgeforbunds juniorcamp 

afholdes i disse dage på Gammel Estrup  

 

Herregården Gammel Estrup er ramme om årets bridgecamp, 

hvor godt 35 unge mennesker i alderen 10-23 år mødes i to dage 

for at være sammen og dygtiggøre sig i det traditionsrige spil.  

 

Den 17.-18 juli er der usædvanlig aktivitet i pavillonerne i herregårdshaven 

på Gammel Estrup. Her har unge bridgespiller fra hele landet nemlig samlet 

sig for at lære mere om bridgespillets facetter såsom håndtyper, meldinger 

og repetition af majorstøtter. Campen fungerer også som et socialt 

fællesskab, hvor de unge bridgespillere kan møde hinanden og knytte 

venskaber på tværs af geografi og alder: 

 ”Vi har nu i en årrække afholdt juniorcamp, og det er altid en stor 

succes. Ikke alene er det vigtigt for talentudviklingen indenfor sporten, men 

det har også en stor social værdi for de unge spillere. Det er ikke altid, at 

der er en hel masse jævnaldrende i deres lokalområder, der spiller bridge, 

men her på bridgecampen får de lejlighed til at møde nogle andre med 

samme interesse”, forklarer Morten Bilde, der er tidligere Danmarksmester i 

seniorrækken og formand for Dansk Skolebridge.  

 

For yderligere information kontakt Morten Bilde på 

morten.bilde@gmail.com eller T 2830 2717.  
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Gammel Estrup danner 17.-18. juli ramme om Danmarks Bridgeforbunds 

juniorcamp. Foto: Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum. 

 
 
 
 
Fakta om Gammel Estrup 
 

• Efter mere end 600 år i samme families eje blev herregården i 1926 solgt, og 
Gammel Estrup - Jyllands Herregårdsmuseum blev oprettet i Gammel 
Estrups hovedbygning i 1930. Museet hedder i dag Gammel Estrup 
Danmarks Herregårdsmuseum og er en selvejende institution. 
 

• Gammel Estrup er et statsanerkendt specialmuseum og beskæftiger sig i det 
daglige med de danske herregårde, og alt hvad dertil hører af herskab og 
tjenestefolk, arbejderboliger, iskældre, alléer, skove, marker og 
kulturlandskab, indretningskultur, malerkunst, møbler mm. 
 

• Gammel Estrup er hjemsted for Dansk Center for Herregårdsforskning, som 
drives i et samarbejde mellem Gammel Estrup, Aarhus Universitet, 
Nationalmuseet og Arkitektskolen Aarhus. 
 

• Museets største formidlingssatsninger er 1700-talsfestivalen i juni måned og 
juleaktiviteter i forbindelse med udstillingen Jul for herskab og tjenestefolk. 
Desuden har museet en aktiv kulturtjeneste for børn og unge. 
 

• Gennemsnitligt er besøgstallet på museet omkring 100.000 om året. Der er 
åbnet hele året bortset fra helligdagene i julen, januar måned samt mandage 
i vinterperioden. Museet har billetsamarbejde med nabomuseet Det Grønne 
Museum. Gammel Estrup har knap 600.000 besøg online hvert år. 
 

• Personalet består i det daglige af omkring 15 personer – heraf 8 fastansat. 
Museumsdirektør Britta Andersen har ansvaret for den daglige ledelse. 
 

• Gammel Estrups Netværk blev stiftet i 2006 og har ca. 150 medlemmer, der 
yder en frivillig indsats i forbindelse med museets mange, årlige 
formidlingsaktiviteter. 
 

• For mere information tjek www.gammelestrup.dk, 
www.facebook.com/gammelestrup, www.instagram.dk/gammelestrup eller 
kontakt museet på T 86 48 30 01 eller post@gammelestrup.dk. 
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