
Kursinformation Minikurs Vår 

Filbyter Bridge 

www.nyabridgeskolan.se Tel. 08-345501 info@nyabridgeskolan.se 

 

 

Filbyter Bridge bjuder in till Minikurs i Bridge!  

Kursen vänder sig främst till Dig som gått minst Grundkurs B eller har motsvarande 

spelvana. Kursen omfattar fem lektionspass med start 22/4 klockan 10.00 i Filbyter Bridge 

lokal, Danmarksgatan 19D.  

Varje lektionspass är tre timmar långt.  

Vi inleder med en föreläsning på 35–45 minuter och spelar sedan övningsbrickor på dagens 

tema.  

Föreläsningsunderlaget, en PowerPoint-presentation kommer att skickas digitalt i god tid 

före lektionen.  

I samband med lektionen kommer även en hemuppgift att delas ut. Hemuppgiften baseras på 

lektionen som varit och är ett sätt att i lugn och ro kunna repetera det vi lärt oss. Ett förslag 

till lösning på Hemuppgiften kommer att skickas till er digitalt. 

Kursavgift: 500:- per person som betalas före första kurstillfället.  

Swish: 123 671 40 18.   Bankgiro: 5325-3720 

Glöm inte bort att ange namn vid betalningen.  

Anmälan och frågor: Kursledare Erik Fryklund erik@nyabridgeskolan.se 0720–167869. 

Momentschema: 

DATUM LEKTIONSNAMN 

22/4 Vi bjuder till bästa kontraktet efter 1NT-öppning. 
 

Vi är bekanta med 2} som högfärgsfråga och överföringsbuden 2{ och 2]. Vad 

bjuder vi sedan? Hur ska vi veta att vi hittar en gemensam trumffärg och ska vi spela 

utgång eller inte? Slam eller inte? Många frågor som kommer att få svar! 
29/4 Trumfa ut eller stjäla? 

 

Som spelförare ställs vi inför olika val. Ofta behöver vi bestämma oss redan i första 

stick för hur vi ska spela. Ska vi dra ut motståndarnas trumf eller ska vi försöka 

stjäla? 
6/5 Bli vän med Upplysningsdubblingen! 

 

Vad visar egentligen ett färgbud som svar på en Upplysningsdubbling? Är det samma 

sak som att svara på ett öppningsbud? Inte riktigt – vi kommer att reda ut 

begreppen! 

13/5 Följ upp Upplysningsdubblingen. 

 
Inleder vi med en Upplysningsdubbling löser inte det alla våra problem. Hur följer vi 

upp dubblingen? Vi går igenom vad UD-handens andra bud betyder. Studerar hur vi 

samarbetar med svarshanden och ser hur vi tillsammans hittar rätt kontrakt.  

20/5 Hitta rätt i försvaret 

 
Att hitta rätt utspel kan vara avgörande för om spelföraren ska klara sitt kontrakt 

eller inte. Markeringar är ett annat av försvarsspelarnas vapen för att sätta käppar i 

hjulet för spelföraren. Vi ska träna på helheten! 
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