
Vidareutbildning för nya 
spelare i seminarieform
Under flera år har Svenska Bridgeförbundet  
tillsammans med Nya Bridgeskolan från BK S:t 
Erik arbetat med ett koncept riktat till nybörjare 
och mindre rutinerade i samband med Bridge-
festivalen. Det består i att efter fem av veckans 
tävlingar arrangera seminarier med kort teoridel 
och en genomgång av utvalda brickor från da-
gens tävling. Seminarierna äger rum på Scandic 
Grand Hotel, mitt emot Conventum Arena i 
Örebro.

 
Våra seminarier arrangeras dagligen efter avslu-
tad handikapptävling med start söndagen den 30 
juli fram till torsdagen den 3 augusti.

Ett seminarium går normalt sett till som så att varje 
deltagare får ut en givsamling. Därefter inleder 
den som håller i seminariet med ett kortare på 
förhand planerat föredrag som kan handla om 
upplysningsdubblingar, spärrbud, kravbud, ja kort och gott vad som helst egentligen. Därefter släpps ordet fritt och man får fråga 
och diskutera kring den tävling som varit eller vad man så önskar dryfta. Seminarierna brukar vara mycket uppskattade bland 
våra deltagare. Seminarierna är gratis att delta i, man betalar inte heller för den dokumentation man får för vart och ett av pas-
sen. Inget av seminarierna repeterar sina teman utan det är alltid nya genomgångar för den som är med på flera av seminarie-
passen.
 
Våra instruktörer från Nya Bridgeskolan borgar för högsta professionalitet och leder övningarna. Här följer ytterligare information 
om årets seminarier:

 

Söndag 30/7 18.30 
Måns Berg –  
Dubblingar

Måndag 31/7 18.30 
Anna Roos-Karlsson – 
Vem har vad? 

Tisdag 1/8 18.30 
Catarina ’Katt’ Midskog – 
Alla bjuder

Onsdag 2/8 18.30
Mikael Grönkvist –   
Vinnande partävlings-
teknik!

Torsdag 3/8 18.30 
Ida Grönkvist –   
Spela ut, tur eller  
skicklighet?

 
Tiderna är cirkatider, men vi siktar på 18.30 @ Scandic Grand Hotel

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Vad betyder min  
partners dubbling? 
Måns kommer under 
denna timme att ta 
upp några typiska 
upplysningsdubblingar 
samt några lägen 
då dubblingen är en 
straffdubbling.

Kan man med hjälp av
budgivning och  
försvarsspel räkna ut 
hurdet sitter på den 
aktuella given?
Anna kommer att ta 
upp ett antal exempel 
för att visa på hur man 
kan räkna ut hur korten 
kan sitta hos mot- 
ståndarna.

Om du spelat försvar
på över 50% av 
brickorna har du oftast 
passat för tidigt i bud-
givningen. 
Bli en vinnare - bjud 
oftare, men bjud på 
rätt kort! 

Hur ska vi tänka då vi 
spelar partävling? Bör 
man medvetet spela 
annorlunda jämfört 
med lagspel? Hur blir 
man en vinnare i par-
tävling?

Ett bra utspel kan 
jämföras med en bra 
drive i golf eller en 
vass serve i tennis. Det 
är därför viktigt att du 
lägger en tanke på ditt 
utspel så er sida tar 
kommandot på brickan.

 


