
møde med Dansk Skolebridge den 17. juni 
 

 

Efter velkomst til de fremmødte klubber blev Morten Bilde præsenteret. 

  

Han talte om konceptet for Skolebridgens måde at præsentere bridgen for ikke-bridgespillere. 

Konceptet har gennem firmaarrangementet i Hadsund vist sig, at kunne bruges til både voksne og yngre 

deltagere. 

  

Det består af korte videoer til præsentation af næste emne fulgt af praktisk spil. 

Præsentationen er bevidst holdt kort for at fastholde deltagernes opmærksomhed og lade læringen 

foregå gennem de praktiske spil. 

Her blev vigtigheden af hjælpere ved de enkelte borde fremhævet, ligesom vigtigheden af at holde 

snakken fri for deciderede bridgeudtryk. 

I det daglige slynger mange af os med udtryk, som kun forstås af andre bridgespillere.  

  

Til første lektion var der to spil, og efter hvert spil blev resultaterne noteret på en tavle af spillerne, så 

alle kunne følge, hvordan det gik. 

  

Efter lektionen blev der afviklet en quiz via Kahoot-appen på deltagernes telefon.  

Denne quiz giver med det samme feed-back til den enkelte omkring forståelsen af stoffet, men giver 

også læreren et fingerpeg om, hvad der lige skal understreges igen. 

Den giver også mulighed for spørgsmål omkring stoffet, så en forklaring og uddybning kan komme med 

det samme. 

  

Herefter afholdtes lektion 2 efter samme koncept efterfulgt af en pause. 

  

Imellem lektionerne og i pausen blev der diskuteret omkring brug af dette koncept og mulighederne for 

anvendelse. 

De fremmødte klubber (Ca. 15) fandt det interessant, da man jo kan bruge det som introduktion til 

bridge (Find nye kursister) og til opstart af undervisning. 



Da der er 25 lektioner i konceptet der er klar til brug, kan man køre et helt undervisningsforløb med 

dette koncept, men man kan også bare tage de lektioner, man vil bruge, og supplere med vores 

traditionelle undervisning. 

Efter pausen blev lektion 3 og 4 demonstreret på samme måde. 

Ikke alle spil blev spillet da deltagerne jo alle kunne spillet i forvejen, men formen blev demonstreret. 

  

Konceptet adskiller sig fra vores normale måde at undervise på ved at skære ned på teorien og overlade 

mere til oplevelsen af det praktiske spil. 

Formålet er helt klart at få ’fanget’ deltagerne og så senere give dem alle ’reglerne’. 

  

Diskussionen og spørgelysten var stor blandt deltagerne. 

Det var mit indtryk at flere ville bruge noget fra konceptet eller i hvert fald overveje om de kan bruge 

dele af det. 

  

Lektionerne var: 

1: Hvad er bridge og spil uden trumf. 

2: Farver og spil med trumf. 

3: Beskeder. 

4: Bonusniveauer (Delkontrakt, udgang, slem) 

  

Disse 4 lektioner udgør den samlede introduktion, og kan afholdes på ca. 3 timer. 

  

Efter introduktionen var Distriktet vært ved et stykke smørrebrød eller to for at runde det hele af. 

  

Vi finder det vigtigt at en introduktion afsluttes med mulighed for os til at få feed-back fra deltagerne, 

samt at få deres kontaktoplysninger, hvis de er interesserede i spillet. 

Det blev gjort i Hadsund ved at firmaer, som arrangementet var hos, gav pizza da lektion 4 var overstået. 

Her kunne den enkelte så udfylde sine kontaktdata, hvis man ville, samt give en tilbagemelding på 

arrangementet. 

Efterfølgende gav vi mulighed for at interesserede kunne spille lidt flere spil, hvis man havde lyst. 

  



Med venlig hilsen. 

  

Leif    

 


