
gjennomfører selve spillet, at poengene 
summeres opp. Den som har det høyeste 
budet inne har en kontrakt som skal 
oppfylles. Hans/hennes makker er også 
det man kaller blindmann – vedkom-
mende spiller med åpne kort lagt ned på 
bordet.
- Dummy heter det på engelsk, opp-

To faser
Et slag Bridge, som spilles av fire per-
soner, deles gjerne inn i to faser. Når 
man har sett over kortene sine og 
bedømt hvor mye man kan få ut av dem, 
har man en auksjon. Da melder man inn 
hva man setter som eget mål. Det er ut i 
fra hva man oppnår i fase to, hvor man 

Einar Gjestad.
En del teori ble det også i andre opp-

læringsomgang mandag ettermiddag, da 
undertegnede var flue på veggen. Der-
etter var det utdeling av kort, og spillet 
ble satt i gang.

TERJE DYBVIK
terje.dybvik@fosna-folket.no

Ved Steinerskolen på Fosen, som har 
sine lokaler på Ørlandet, har man nå fått 
Bridge på timeplanen. Det vil si, dette er 
valgfag. Og det synes å fenge.

Hjernetrim og matematikk
Det nye tileggsfaget gjennomføres i 
samarbeid med Ørland Bridgeklubb.
- Dette er hjernetrim og matematikk. 

Det er det sunt at de unge får bryne seg 
på dette, synes Brynjar Brodersen, som 
sammen med Einar Gjestad setter de 
unge inn i Bridgens verden.
Selv om Bridge i utgangspunktet kan 

minne om kortspill som Whist og Ame-
rikaner, så er det en god del teori som 
må inn før man i det hele tatt kan spilel 
ut sitt første kort.

Kan vinne med dårlige kort
- Ja, det er en del teori som man ikke 
kommer utenom. Det som er fascine-
rende med Bridge er at du kan sitte med 
i utgangspunktet dårlige kort men like-
vel vinne hvis du spiller klokt, forklarer 

ØRLAND: Kan et tilsyne-

latende umorsomt kort-

spill som Bridge friste 

ungdommen til spillbor-

det?

NY OMGANG og Brynjar Brodersen deler raskt ut kortene til Sandra Solberg (nærmest), Astri Grøtan Dahl (t.v.) og Vilde Hovde Sørmyr.

EINARGjestad med unge bridgestudenter i virksomhet, Mia Meisingset, Kilion van Schalkwyk (t.v.) og Trond Erik Guldteig.
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stikket. I trumfspill kan en spiller som er fri for 
utspilte farge, spille en trumf (trumfe). Det høyeste 
trumfkortet vinner da stikket. Både i trumf og 
grand kan en spiller som er fri for utspilte farge, 
spille en annen farge (sake).
Merk at når kontrakten er i grand, spilles spillet 
uten trumf.
Spilledelen avsluttes når alle 13 stikk er blitt spilt og 
fordelt.
I duplikatbridge spilles den samme kortfordelingen 
av andre spillere, for da å kunne sammenligne 
resultatene mot hverandre.
Hvis kontrakten blir oppnådd, får kontraktslaget 
poeng. Hvis kontrakten går beit, er det forsvarsla-
get som får poengene.
Det å melde utgang (det vil si 3 grand, 4 i majorf-
argene hjerter og spar eller 5 i minorfargene klø-
ver og ruter eller høyere) og å klare det, gir ekstra 
bonus. Det samme gjelder lilleslem (6 kløver, ruter, 
hjerter, spar eller grand, 12 stikk) eller storeslem (7 
ruter, hjerter, spar eller grand, alle 13 stikk).
Du må altså melde utgang, lilleslem eller storeslem 
for å få bonus.

Kilde: Wikipedia

Bridge er et kortspill for fire spillere, der to og to 
spiller som par. Det brukes en vanlig kortstokk 
med 52 kort (uten jokere), der alle kort deles ut 
slik at hver spiller har 13 kort. 
Spillet består av to faser ; en auksjon (meldedelen) 
og selve spilledelen. Formålet med auksjonen er å 
bestemme hvem som skal spille kontrakten, hvor 
mange stikk en skal ta og hva som skal være trumf, 
eventuelt grand (NT = No Trump).
Når et spill er ferdig, blir det regnet ut en score for 
spillet, basert på kontraktens størrelse og om den 
ble vunnet eller ikke.
Det er to hovedvarianter å spille bridge på, som 
gir ulike poeng til parene.
* Robberbridge.
* Duplikatbridge.
I begge variantene foregår imidlertid både spill og 
meldinger på samme måten.
Når auksjonen er over, og et av lagene har fått 
kontrakten, starter spilledelen. Spilleren til venstre 
for spillefører spiller ut det første kortet. Spillefør-
ers makker er blindemann og må da legge ned alle 
sine kort synlige for de resterende tre spillere.
Spillet er et stikkspill lik sine beslektede spill. Utspi-
llets kortfarge bestemmer hvilken farge de andre 
må spille, om de kan. Det høyeste kortet vinner 

BRIDGE

og nedturer når det gjelder oppslutning-
en. I dag er det rundt 20 aktive spillere 
som er tilsluttet klubben.
- Er det et håp om flere spillere i fram-

tida som gjør at dere vil lære opp disse 
ungdommene?
- Ja, det hadde jo vært flott om de ble 

aktive spillere senere. Bridge er et spill 
hvor man må bruke hodet, og det er en 
flott måte å bruke hodet på. Det er vik-
tigst, sier Einar Gjestad og får umiddel-
bart støtte på det fra Brynjar Brodersen.

veis. Brikker faller på plass i en verden 
som besitter flere nyanser enn Svarte-
Per og Vri åtter. 
- Jeg synes Bridge er både morsomt og 

interessant, forteller Kilion van Schalk-
wyk.
- Er det ikke litt vanskelig også?
- Jo, men man kommer seg inn i det 

litt etter hvert.

Opp- og nedturer
Ørland Bridgeklubb har hatt sine opp- 

Brodersen er rask om å få toget på 
skinner igjen. Viser og forklarer hvilke 
muligheter som ligger i kortene og hvil-
ke signaler man gir de andre med sin 
melding og deretter sitt spill.  Så er det 
full konsentrasjon rundt de to spillbor-
dene.

- Morsomt og interessant
Dobbeltimen med gode og mindre gode 
kort på hånden går raskt av gårde. Det er 
flere aha-opplevelser å registrere under 

lyser Brynjar Brodersen.
- Vi sier blindmann, jeg liker ikke 

benevnelsen dummy, medgir Einar 
Gjestad.  

- Hva skal jeg gjøre?
Noen god bridgespiller blir man ikke 
over natta. Derfor ble det naturlig nok 
en del fomling allerede i første fase. Hva 
kan man melde?
- Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre jeg, 

sukkes det tungt fra en stol.

KANSKJE vil Einar Gjestad og Brynjar Brodersen få hard konkurranse rundt bridgebordet 
av disse ungdommene.

- VI sier blindmann, jeg liker ikke benevnel-
sen dummy, sier Einar Gjestad.

ASTRIDGrøtan Dahle lurer på hva hvilket 
kort Sandra Solberg vil komme med.

DOBBELTIMEN med gode og mindre gode kort på hånden går raskt av gårde.

HVOR godt bud kan man komme med disse kortene?BRYNJAR Brodersen forklarer hvordan den som sitter med denne korthånden bør handle.
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