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BRIDGE

Bridge FOR Ungdom

– ET SPILL FOR LIVET

ET SPILL FOR DEG
Liker du kortspill?
Synes du det er gøy å spille Amerikaner?
Bridge er det råeste av alle kortspill,
bridge er kortspillenes Formel 1!
Amerikaner blir da å sammenligne med en tråbil
uten ratt. Bridge er: KREVENDE - FARTSFYLT DRAMATISK og utrolig SPENNENDE
Bridge utøves av millioner av
mennesker over hele verden og
er en fenomenal sport og hobby
som kan dyrkes på det nivået
som passer for den enkelte.
Bridge passer for alle som:
• ønsker en givende hobby
for hele livet.
• ønsker å være en del av et

stort sosialt miljø med
enorme fritidsmuligheter.
• ønsker å utvikle hobbyen til
den skarpeste konkurransesport i nasjonale/internasjonale mesterskap.
• liker spill hvor en kan påvirke
resultatet ved hjelp av logikk
og teknikk.
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MER OM BRIDGE
Bridge er et utrolig allsidig spill. Kortene er
ulike fra spill til spill, og da alle i turneringsbridge spiller med de samme kortene vil
resultatet ikke avhenge av om du får gode
eller dårlige kort

Videre vil forhold som kjønn, sosial eller etnisk
bakgrunn, utdannelse eller fysisk tilstand ikke
ha noen betydning. Bridge stiller heller ikke
spesielle krav til hukommelse eller intellekt.
Bridge fremmer egenskaper som:

Bridge er en hobby for hele livet. De som har
lært spillet vil som regel bli trofaste bridgespillere livet ut. Vi har spillere fra de helt
unge til aktive på over 90 år.
Bridge er en meget billig hobby. Som junior
(skoleelev/-student) betales halv pris, og du
blir regnet som junior opp til fylte 25 år.

• Logisk sans
• Hukommelse
• Disiplin
• Konsentrasjonsevne
• Kommunikasjonsevne
• Evne til problemanalyse
• Evne til sannsynlighetsvurderinger
• Evne til å foreta raske og fornuftige
avgjørelser

Den typiske hobbyspilleren spiller fast i sin
klubb en gang i uken, eller i et privat lag.
Felles for alle er gleden ved spillet. Denne
gleden bevirker også at vi danner et sosialt
fellesskap hvor trivsel og likeverd råder.

Bridge stiller også krav til strategi og til
lojalt samarbeide i et makkerskap. Dette
er svært viktige egenskaper så vel i skolesammenheng som ellers i (arbeids) livet.

Ett av i alt 4 bord som har valgfag bridge ved Klosterskogen vgs., Skien.
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HVOR KAN DU LÆRE BRIDGE?
Trygve Dølvik Lisland, lektor ved Klosterskogen videregående skole.

I ungdomsskolen
«Høsten 2002 startet Sunnland ungdomsskole i Trondheim opp med aldersblandet
SEV (skolens og elevenes valg) fast med 2. t.
pr. uke. Alle elevene fikk velge ut fra en
«menyliste» inneholdene 28 valg. De tilbudene som fikk minimum 20 påmeldte ble
igangsatt, hvorav Bridge var ett av de fagene
elevene prioriterte.

I ungdomsklubben
Vi kan tilby alternative opplegg, enten standard grunnkurs over 10 kvelder, eller hjelp til
«selvstudium» der en starter med Amerikaner
og fortsetter med en myk overgang til bridge.
Ved Universiteter og Høyskoler
Våre klubber kan tilby lærerhjelp til grunnkurs og/eller videregående kurs.. Videre kan
de gi bistand til treningskvelder etter kurset,
alternativt introduksjon til klubb på stedet
med nødvendig hjelp i startfasen.

Hver fredag avsluttet lærer og 20 elever med
2 t. bridge. Interessen for å lese systemer var
variabel, men jeg er overbevist om at flere
fikk seg en hobby for livet! Vi avsluttet
kurset med en turnering i Bridgens Hus med
en enkel servering», forteller Terje Østerlie,
lærer Sunnland Ungdomsskole

I en lokal klubb
Mange av våre lokale klubber arrangerer kurs
hver høst. Der vil du være hjertelig velkommen.Henvend deg til vårt kontor dersom
du trenger hjelp til å finne din klubb.

I videregående skole
«Ved Klosterskogen videregående skole i
Skien har vi tilbud om bridge som valgfag,
og erfaringene er gode. De aller fleste
elevene trives godt og det er nok ikke mange
dobbelttimer på skolen der tiden flyr så fort!
Det er mye teori å lære, og for ikke å gjøre
opplæringen alt for teoripreget, forsøker vi
å spille mest mulig, samt å knytte mye av
teorien opp til konkrete situasjoner ved
bordet under spillingen.
Undertegnede har utarbeidet læreplan for
bridge valgfag, samt vært medansvarlig for et
fiks ferdig undervisningsopplegg. Det tør sies
at svært få lokale valgfag har et så gjennomarbeidet pedagogisk opplegg som det nå eksisterer for opplæring i bridge.»

Den yngste deltakeren på Norsk Bridgefestival 2002.
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Norges landslag som ble nr. 2 i VM 2001.

HVEM ER VI?
12000 medlemmer spredt over hele landet.
De fleste av medlemmene er hobbyspillere
som deltar fast på klubbkveldene.
Turneringsspilleren er i tillegg ofte med på
turneringer og i mesterskap.
Representasjonsspilleren deltar på et av
NBFs flere landslag. Disse deltar i Nordisk,
EM og VM, hvor de hevder seg helt i toppen. I tillegg deltar de beste i mange turneringer utenlands.
• 600 bridgeklubber som har spillekveld
hver uke – hvor du alltid er velkommen.
Klubbene arrangerer også åpne turneringer.
• 25 Kretser som bistår og organiserer
klubbene i sin region. Samtidig arrangerer

kretsene kretsmesterskapene samt andre
åpne turneringer.
• Norsk Bridgeforbund er overbygningen i
organisasjonen. De viktigste oppgavene er:
• bistå kretser og klubber.
• opplæring av tillitsvalgte
• utarbeide kurs og kampanjemateriell
• salg av billig bridgemateriell.
• utgi medlemsblad 6 ganger i året.
• organisere seriespill for 6oo lag i
5 divisjoner.
• arrangere Norsk Bridgefestival
– årets høydepunkt, hvor det blant
4000 deltakere skal kåres 20 norgesmestre i løpet av 10 dager.
• I forkant av festivalen arrangeres
5 dagers juniorleir.

Enebakkveien 133 • 0680 OSLO
Tlf.: 22 08 17 80 • Faks: 22 08 17 85 • E-post: nbf@bridgefederation.no
Ny adresse fra ca. 1 juni!
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