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Lær bridge på nettet? 

Vidste du, at man faktisk kan lære at spille bridge på nettet?  

Hvis du har en PC, en Ipad eller en tablet, så er der flere muligheder for at sidde stille og roligt og prøve sig frem 

derhjemme. Og, det er spændende, udfordrende og rigtig godt for hjernecellerne. 

Det nye er, at man også kan tilmelde sig et kursus enten for nybegyndere eller for øvede i Sorø.  

Man kan sidde alene og spille bridge på nettet, men man lærer først rigtig meget, når det bliver spil sammen med nogle 

andre personer, som man måske kender. Derfor ser jeg store udfordringer i, at vi i Sorø kan være den første i DK, der 

opretter et kursus, hvor man mødes en gang imellem ”Face to Face” i et lokale, men også samarbejder og lærer i det 

virtuelle rum.  

Som underviser i Sorø Bridgeklub håber jeg, der vil være personer, der vil være med til at gennemføre et sådant kursus. 

Vi starter med en hyggelig eftermiddag, hvor jeg vil fortælle om de forskellige muligheder, der er på nettet for at lære 

bridge. Vi er nogle bridgespillere, der spiller meget på Funbridge.com, som er gratis at installere.  

Her kan man spille med en ven eller med en robot.  

Rigtig mange fortæller, at bridge er et alvorligt spil, specielt for ældre. Det er ikke sandt.  

Bridge spilles også af mange unge og Bridgeforbundet har de seneste år arbejdet på at få unge inspireret til at spille 

bridge. Læs om Skolebridge.  

Så vil du være med til, at vi i Sorø skal arbejde videre på at unge såvel som ældre kan begynde et spille bridge med en 

robot eller vennerne, så har jeg arrangeret en eftermiddag den 1. februar kl. 14 på Kaarsbercentret. 

Vil du læse mere om Bridge i Sorø, er der masser af læringsmateriale og orientering på vores blog ”lynbridge i Sorø” og 

info på Sorø Bridgeklubs hjemmeside  
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FOTO: Kirsten, Kitna, Inge og Sofie spiller bridge (foto må bruges, da jeg har fået ok fra dem alle) 
 

  

- På Ankerhus, University College Sjælland har jeg sammen med en kollega oprettet det virtuelle 

studie og været pædagogisk koordinator for samme. Jeg har derfor en meget stor erfaring i at 

igangsætte, undervise, vejlede og lære i det virtuelle rum. 

- Håber, at virtuel undervisning vil være flere ”yngre” der får interesse for bridge 
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