
Vi tror att alla vill utveckla sitt bridgespel och bli bättre bridgespelare. Det enklaste man som 
bridgespelare kan göra för att utvecklas är att analysera sin budgivning och spelföring efter 
en genomförd tävling.  Alla givarna med slutbud och utspel finns publicerade på vår 
hemsida. Gör man den analysen tillsammans med sin partner förhöjer det värdet ytterligare. 

I vårens program har vi lagt in några andra insatser som kan bidra till utveckling. 

Pratbarometer i klövergruppen vid två tillfällen (13 feb och 29 maj) Det är lätt att lägga in 
fler tillfällen om deltagarna så önskar.  

Deltagarna diskuterar budgivning och spelteknik efter avslutad rond. Detta kan ske vid 2-4 
rondbyten.  Några mera erfarna spelare finns på plats. Ronden förlängs med 10-15 min. Vi 
kan också ha valt ut brickor som har ett större utbildningsvärde. Spelkvällen förlängs med 
30-40 min eller så minskar man antalet brickor. 

Detta upplägg är också fullt möjligt under någon eller några em-barometrar.  

Torsdagsutbildning Under 5 torsdagar (mellantorsdagarna när silverligan pågår) får 
medlemmarna möjlighet att träffa några av klubbens bästa spelare, som presenterar någon 
konvention som man använder eller som kommenterar några intressanta givar som spelats 
nyligen eller som avslöjar något som man bör tänka på om man vill bli en bättre 
bridgespelare eller något annat. Vi räknar med att det blir en dialog mellan publik och 
podium.  Ett mera detaljerat program kommer 

Utbildningstillfällena blir: 2 feb, 16 feb, 2 mars, 16 mars och 30 mars mellan kl. 18-19. Ingen 
avgift. Den vanliga partävlingen börjar kl. 19.  De spelare som inte vill vara med på 
"utbildningen " kommer kl. 19. Spelkvällen förlängs 30 min. 
 
Fredagsutbildning 
Sture Rundgren bjuder på sitt stora kunnande under tre fredagseftermiddagar mellan 14- c:a 
16. Han startar den 10 feb med rubriken ”Parspel contra fyrmanna. Hur ska, bör man tänka? 
Alltfler börjar tycka att lagspelet är roligare och kanske mera rättvist. Det finns vissa planer 
på att använda lagspelsberäkning någon gång i klövergruppen och kanske också i em-spel.  

Han återkommer sedan en fredag i mars och ytterligare en fredag i april. Temat är ännu inte 
fastställt. Vi kommer att ta ut en liten avgift och krav på anmälan för varje tillfälle. 

Repetitionskurs Vi kommer att erbjuda de spelare som gått en nybörjarkurs de senaste åren en 
repetitionskurs. Vi vänder oss i första hand till de som inte ”vågat” fortsätta i klövergruppen. I mån av 
plats är även andra ”nybörjare” välkomna. Start i feb. Ingen avgift. 

 


