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Til bridgeklubber under  

Danmarks Bridgeforbund 

 

Rekruttering via begynderundervisning på nettet 

 

Kære klubbestyrelse 

Siden sidste brev den 8. juni 2021 om begynderundervisning på nettet, har der fra klubbernes 

side været stor interesse for dette landsdækkende projekt for onlineundervisning under DBf. 

Nu nærmer sig en ny sæson for bridgespillere i Danmark, hvorfor projektet skal bestå sin 

prøve. 

Projekt begynderundervisning på nettet er et tilbud til klubber og distrikter, hvor 

tilstrækkelig holddannelse er vanskelig. Projektet er derfor ikke tiltænkt som erstatning for 

undervisning i den optimale form, nemlig i et lokale, hvor både underviser og de underviste er 

fysisk til stede. 

De klubber, der kan se et perspektiv i dette projekt skal nu i gang med at inddrage deres egne 

medlemmer i hvervningen af deltagere til bridgeundervisning. Vi tror, at person-til-

personkontakten er forudsætningen for succes. De private netværk skal i spil. Naboer, 

venner, familie, sportskammerater, kolleger og andre relationer skal informeres om 

bridgespillets mulighed for aktiv og givende fritidsbeskæftigelse. Lokal markedsføring er 

vejen frem og hertil kan der findes en masse inspiration til materiale mv. på 

www.bridgensdag.dk. Hjælp til dette kan naturligvis også fås i sekretariatet.  

Bliver interessen skabt, så består undervisningstilbuddet af 12 moduler, hvor hvert modul en 

gang om ugen på ca. 2 timer gennemgår et afsnit teori (grundregel) samt øvelser og spil. Alt 

sammen i dialog med underviser og de andre nybegyndere på holdet. Over 12 moduler bygges 

regelstrukturen gradvist op, således at den nye bridgespiller går fra at være individuel til at 

blive en værdifuld makker til en anden bridgespiller.  

Dansk Skolebridge har lavet et skræddersyet online undervisningsforløb, man som underviser 

kan benytte. Det er dog ikke et krav, at man følger undervisningsmaterialet 100%, idet hver 

underviser kan tilpasse materialet, f.eks. så det følger Nordisk Standard. Det vigtigste er, at 

vi får gjort nye interesserede i bridge, og dermed tiltrække og rekruttere nye medlemmer til 

vores klubber. I det skræddersyede tilbud vil alle deltagere modtage en strukturoversigt over 

de grundlæggende bridgeregler, og forud for hvert modul en grundig kommenteret 

gennemgang af aftenens tema. Disse dokumenter svarer til de kendte bridgebøger og er 

udarbejdet af erfarne bridgespillere, som allerede har undervist på nettet i regi af DBf, og 

dermed har høstet værdifuld erfaring.  

Ideen med projektet er også, at hver deltager bliver medlem i en lokal klub. Prisen for at 

deltage i undervisningsforløbet er 360 kr. pr. deltager. Deltagergebyret vil dække aflønning 

til underviseren samt dække k-medlemsskabsprisen til DBf. Dvs. at den tilhørende klub ikke 

bliver opkrævet de 100 kr. for et k-medlemskab, da dette er inkluderet i deltagergebyret.  

 

http://www.bridgensdag.dk/
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Det er af værdi for projektet, hvis den enkelte klub tilknytter et erfarent medlem til de nye 

under undervisningsforløbet. Det vil sige: Stiller sig til rådighed for spørgsmål og anden 

hjælp, gerne med telefonisk eller anden kontakt på eget initiativ. Husk hver ny spiller er en 

kommende bridgeven! 

I august inviterer Dansk Skolebridge alle tilmeldte bridgelærer til et seminar, således at 

underviserne kan klædes bedst muligt på til opgaven.  

Bridge Danmark har brug for at underviserne får travlt. 

Grundet sommerferie i sekretariatet i ugerne 29-31 bedes eventuelle henvendelser rettet 

direkte til Poul Færch på poul.faerch@outlook.dk.  

God sommer til jer alle. 

Med venlig hilsen 

På vegne af Innovationsforum, Poul Færch 
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