Vejledning til hjælpere ved skolebridge samt forældre/bedsteforældre, der
vil lærer børn/børnebørn bridge ved hjælp af ”Nem bridge”.

Start med 4x7 kort og 4x9 kort bridge - et forenklet bridgespil.
Her er kortgiver altid spilfører.
I 7-kort Bridge lægges de mindste 6 kort i hver kulør/farve til side, og der spilles kun uden
trumf (sans). Der spilles kun med lagte kort. Følg de gængse spilleregler fra Bridge.
I 9-kort Bridge lægges de 4 mindste kort i hver kulør/farve til side, og der spilles i starten
kun med trumf, og trumffarven (længste farve) bestemmes af spilfører. Spilfører oplyser
trumffarven ved hjælp af et af meldekortene: 1 ♣, 1♦, 1♥, 1♠. Hvis ♠ er trumf lægges dette
meldekort ind midt på bordet for at markere trumfarven, før der spilles ud. I starten spilles
kun med lagte kort.
På et tidspunkt blander eleverne selv 9-kort Bridge (husk 1 kort ad gangen). Kortgiver bestemmer, om der skal spilles med eller uden trumf, og spilfører bestemmer den evt. trumffarve. En trumffarve skal være på mindst 5 kort (evt. 4 store). Har kortgiver for dårlige
kort (under 12 HP) til, at han har lyst til at være spilfører, bruger han pas skiltet. Retten til
at fastsætte om der skal spilles med eller uden trumf og dermed være spilfører går videre
til den næste spiller.
Meldekortene: pas, 1 ♣, 1♦, 1♥, 1♠ og 1NT (1 stk. af hver) lægges hos spilfører.
NB: Husk at lægge en bordplanche på bordet, så nord bliver ved med at være nord.
Udspil når der spilles uden en trumffarve (sans):
Største kort fra en sekvens (3 kort på stribe) eller mindste kort i bedste/længste kulør.
Udspil når der spilles med en trumffarve:
 Største af 2 store nabokort
 Singleton (= en kulør med kun 1 kort)
 Mindste kort i bedste/længst kulør/farve
VIGTIGT
De 7/9 kort sættes op i hånden som i en vifte:
Hver kulør/farve for sig – efter størrelse – skiftevis en sort farve og en rød farve.
Du skal ikke begynde med den samme farve/kulør hver gang.
Fordele ved at starte Bridge med 7/9 kort i hver kulør/farve:
 Det er lettere at håndtere 7/9 kort end 13. Mindre børn har ofte svært ved i starten at
sætte 13 kort rigtig op i hånden
 Mere overskueligt
 Mange spil på kort tid og dermed sjovere
Velegnet til elever under 6/7. klasse, til introduktion og hvor der er kort tid til rådighed.

