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Nyhedsbrev 1  -  december 2021 

 
Hej til købere af min bridgebog ”BRIDGEKØREKORT” her i efteråret – og tak for det!  Den beskriver ENKELT 
det pensum en nybegynder skal kunne mestre for at spille i klubregi og holde tiden. 
 
Det har været erkendt i mange år af bridgeledere, at det er et ”MUST” at få flere bridgespillere i klubberne 
og at alle initiativer er mere end velkomne. Mit bidrag er tænkt som et langsigtet ”non-profit” projekt (evt. 
overskud går til markedsføring), som forhåbentligt tiltrækker mange nye, fastholder begyndere det første 
halvår, og inspirerer flere til at blive bridgelærere. Men KENDSKABET TIL BOGEN SKAL UDBREDES, så 
 

PROJEKTET ”FLERE BRIDGESPILLERE” HAR BEHOV FOR DIN HJÆLP. 
KØB BOGEN TIL 125 KR., inkl. moms og rettelsesliste fra december 2021 

 
Brug bogen som jule-, værtsgave til familie, venner, whistspillere m.v. i stedet for blomster, chokolade og 
vin.   Fortæl endnu engang, hvor glad du/I er for bridge. Gør bridgespillere i andre klubber rundt omkring i 
landet opmærksom på bogens eksistens. Prisen er for dig sat lavt, og du kan få tilsendt 3 bøger for 65 kr.! 
Vi skal sammen skaffe FLERE BRIDGESPILLERE – venligst hjælp aktivt til. 
 
DET POSITIVE VED BOGEN 
 

På www.flerebridgespillere.dk kan du læse de positive anmeldelser fra Danmarks nok bedste formidler af 
bridge: HK Sørensen og fra bibliotekssystemet. Bogen har været testet ved et opdateringskursus for 25 i        
”basisviden indenfor bridge” over flere kursusdage og som lærebog for et nyt begynderhold. Det kan 
konstateres, at deltagerne udtrykker begejstring for den smukke, indbydende, nytænkende og pædagogiske 
bog, som desuden er slidstærk. Ikke-bridgespillende personer har læst de første 5 kapitler - som med bred 
pensel beskriver de mange aspekter indenfor bridge - og hvor også vises mange billeder.  
De har efterfølgende vist interesse for at komme til at spille bridge.  
 
DET NEGATIVE VED BOGEN – som nu udbedres 
 

I kolofonen for bogen gjorde jeg opmærksom på der ville blive fundet fejl i en så detaljeret bog og bad om at 
læserne sendte rettelser ind. Målgruppen: Potentielle ikke-spillende, begyndere og bridgespillere med 1-5 
års erfaring opdagede måske nogle af de groveste fejl, men tog ikke synderlig notits af generelle slåfejl, som 
ikke gav forvirring. Erfarne og bridgelæsende klub- og elitespillere, som ikke er målgruppen, bortset fra 
opfordring til at blive bridgelærer, kastede sig straks over at tjekke opgaverne. Et rettelsespapir specielt for 
ekstra-opgaverne i kap.6 og kap.7 blev ved en menneskelig fejl ikke implementeret i den endelige udgave. 
(Jeg beklager meget - sikken en øv-oplevelse!). Så i disse opgaver er der mange fejl. Da det er ved starten af 
opgaverne i bogen, kan bridgenørder nemt få den holdning, at bogen er ”sjusket”. Udarbejdelse af en 
rettelsesliste startede i oktober, men jeg fik så en lidt alvorlig covid19, der kostede en måneds pause. Nu er 
rettelseslisten udarbejdet og vedlagt, og efter jul starter HK Sørensen m.fl. og jeg en grundig gennemgang, så 
en 2. udgave kan færdiggøres i god tid før en ny undervisningssæson.  
 
Til købere udenfor egen bridgeklub vil jeg gerne have oplyst navn på undervisere i din klub. Jeg har haft snak 
med flere, og er meget åben for forbedringer. Jeg vil også tilbyde gratis at komme til møde/holde foredrag 
med bestyrelse, ved generalforsamling eller? omkring emnet: FLERE BRIDGESPILLERE - hvordan?   
    
TAK FOR HJÆLPEN og GOD VIND TIL DIN BRIDGE!                     
 

http://www.flerebridgespillere.dk/

