Bridge - hvorfor det?
Bridge er
• benhård konkurrence
• rødvin og middagsselskaber
• verdens sværeste tankesport
• et kæmpe netværk
• den ultimative udfordring
• en lidenskab for livet

Bridge bliver af mange fejlagtigt anset for at være en hobby forbeholdt
overklassen og den ældre generation.
Men spillet er på ingen måde bedre egnet til ældre end til yngre mennesker
- tværtimod. De bedste professionelle bridgespillere i verden er alle startet,
før de fyldte tyve år.
Den eneste grund til, at så mange ældre spiller bridge er, at bridge aldrig
bliver kedeligt, og glæden ved spillet derfor overlever både alderdom og
fysiske skavanker.
Bridge bliver dyrket hjemme ved køkkenbordet i selskab med en flaske rødvin
og gode venner og i klubber landet over med venskabelig konkurrence.
Men på topniveau splitter en skærm bordet i to, så man ikke kan se sin
makker. Ofte er den eneste lyd kort, der klikker, når de bliver vendt. Alkohol
er bandlyst og alle kræfter sat ind på ikke at svække koncentrationen.
Bridge er, hvad man selv ønsker at gøre det til.

Men handler bridge ikke bare om at få de bedste kort?
Hvis man spiller fire personer hjemme i spisestuen, så vil dem, der
får flest esser, konger og damer ofte være dem, der vinder. Men det
gælder kun for privat bridge. I turneringsbridge spiller alle de samme
kort, og resultaterne for alle deltagere bliver sammenlignet.
Pokerspilleren Gus Hansen er vild med bridge af samme grund:
”Bridge er både interessant og socialt, men der er også det konkurrencemoment, som jeg så godt kan lide. Heldmomentet er meget mindre i bridge end i poker, fordi alle her spiller de samme kort. Hvis alle får
11 stik i 4 hjerter og jeg kun får 10, så er det fordi, jeg har lavet en dum
fejl. Det oplever man jo ikke i poker, hvor alle får forskellige hænder, og
spillefaconen derfor ikke kan sammenlignes med de andre borde.”

Gus Hansen underholder verdens bedste bridgespiller Zia Mahmood med gratis blufflektioner til stor glæde for tilskuerne under Copenhagen Bridge Invitational 2013

Bridge i Danmark
Der er 25.000 medlemmer organiseret under Danmarks
Bridgeforbund, og ifølge en befolkningsundersøgelse fra 2007
spiller 200.000 personer i Danmark bridge i varieret omfang.
Undersøgelser fra de sidste fem år, den seneste i starten af 2013,
viser, at størstedelen af bridgespillerne i Danmark er over 50 år,
veluddannede og økonomisk velfunderede.
Bridge bliver dog også dyrket lidenskabeligt af de unge mennesker,
som typisk via deres forældre bliver indviet i det avancerede kortspil.
En af dem er Dennis Bilde, som var med til at vinde junior VM til Danmark i 2008 og netop har skrevet kontrakt om at spille bridge i USA.
”Jeg kender faktisk ikke nogen, som først er blevet bidt af spillet, der
er stoppet igen.” Dennis Bilde, 23 år, Danmarks første professionelle bridgespiller,
som her analyserer resultaterne med HKH Prinsgemalen, som havde fornøjelsen af at
spille en turnering med den unge verdensmester under Dansk Bridgefestival i 2012.

Er du blevet nysgerrig?
Hvis du vil vide mere om det kortspil, som tryllebinder mennesker
over hele jorden, så hiv fat i din lokale bridgeklub for at høre om
mulighederne for at modtage undervisning eller kontakt
Danmarks Bridgeforbund
www.bridge.dk
telefon 48 47 52 13
dbf@bridge.dk
”Jeg vil sælge min sidste skjorte
for at få råd til at spille bridge.
Det er en slags sygdom hos
mig, men så holder jeg mig
fra skadelige ting som spiritus
og kvinder så længe”
Omar Sharif, skuespiller og bridgespiller

