
VÅRT NYA KURSMATERIAL
Micke Melander



Tillgängliga kursmaterial

 Spela Bridge 1-2-3-4
 Nya Bridgeskolan 1-13
 Arnes Bridgeskola
 Rogers Bridgeskola

 Minibridge, 5533. Introduktion, Bok 1-2 samt 40 enskilda 
minikurser som påbyggnad.



Hur är 5-5-3-3 materialet uppbyggt

 Folder om Minibridge –
igång och spela på 10 minuter

 Folder Minibridge – tävling
En påbyggnad av första foldern

 Bok 1 Grundkurs Minibridge
Här tränas bara spelteknik

 Bok 2 Grundkurs Budgivningen
Här lär man sig grunderna i 5533

 40 påbyggnadslektioner
Dessa kallas för minikurser



Unikt kursmaterial
Textmässigt
 Det är avskalat, så långt som det går! 

Deltagaren ska lära sig grunderna i att 
bjuda och ha förståelse för det! 

 Det går relativt snabbt fram på ett 
lättare sätt.

 Deltagaren lär sig ett budsystem som 
är internationellt och möjliggör spel 
med de flesta nationaliteter.

 Exempel: Inga stödpoäng.

Visuellt



Grundkurs två, Budgivningen i Bridge

Det finns inga bud- eller givdiagram!



Exempel på en Minikurs

En Minikurs

 Målet efter avslutad grundutbildning är 
att deltagaren ska komma igång och 
tävlingsspela. 

 Påbyggnad sker genom minikurser 
som hålls 30 minuter innan spel eller 
vad man tycker är rimlig tidpunkt innan 
det blir för rörigt i lokalen.

 Kursledaren går igenom ett avsnitt 
visar exempel och sedan är det upp till 
deltagaren att ta förslaget eller 
fortsätta som tidigare.



Vad kostar det?

 Kursmaterialet är helt gratis för juniorer
 För övriga 125:-/bok. Här kan bidrag ges från SISU.

 Allt övrigt får man på datafil och får själv välja hur man 
hanterar. 

Minikurserna finns inte tryckt format förrän hela materialet 
är klart. Detta ska vara färdigt 31 december 2019.



VIKTIGT!

 http://www.svenskbridge.se/junior/dokument

Det är en lite ”hemlig” sida som ligger väl dold även om den 
går att finna genom att klicka sig fram. Där ligger allt kring det 
nya kursmaterialet tills vidare.

 Vi väntar på programmering så att unik access ska kunna ges 
till bridge- och hjälplärare. När det sker får du full access till 
allt.

http://www.svenskbridge.se/junior/dokument


Vad skiljer kursmaterialen åt?

 Övriga material 4-korts högfärg
 Övriga material – inget eller begränsat stöd till läraren

Till Spela Bridge och det nya kursmaterialet finns:
 Brickläggningsfiler
 PPT presentationer
 Lärarhandledning
 Begränsat stöd via appar
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