
KURSUS 1 – NYBEGYNDER 1 

Start: mandag d. 23. januar 2023 kl. 13 – 15:30 og kl. 19-21:30 på Kaarsbergcenteret, Sorø 

Pris: Ved 12 deltagere 250kr 

KURSUS 2 - NYBEGYNDER 2 (FORTSÆTTELSE AF KURSUS 1) 

Bliver du fanget af spillet, fortsætter vi endnu 6 gange fra d. 6.marts samme tid og sted.  

Pris: Ved 12 deltagere 250kr 

KURSUS 3 – LETØVEDE ONLINE TEMA KURSUS PÅ ”REALBRIDGE”  

Er du letøvet og vil have mere styr på meldinger og spil, så meld dig til dette kursus, der går over 8 

onsdage kl. 19. En god ide, at tage makker med: 

 1. februar  - Vi udfylder systemkort med makker 

 8. februar  - Svarers anden melding og lidt om 4. farve  

 15. februar  - Frække doblinger  

 22. februar  - Spil med 4. farve  

 1. marts   - Få et ekstra stik i sans  

 9. marts   - Negative doblinger  

 15. marts  - Stærke og svage meldinger, spørgemeldinger med svar 

 22. marts  - Afsluttende turnering med præmier 

Kurset er online med ½ times undervisning på TEAM.com og derefter spil på REALBRIDGE hvor vi øver 

os i dagens emne. Spillene er hentet fra bøgerne ”Spil bridge” og kan også spilles på Funbridge.com. 

God ide med en konto på Funbridge.com. Inden start sender jeg de nødvendige oplysninger med link 

til undervisningen. De kursister, der har Funbridge.com fortsætter normalt sammen med gratis læring 

på mine eksklusive turneringer. Det kræver PC/tablet med camera og mikrofon for at deltage.  

Pris for hele kurset 320 kr. + evt. udgifter til Funbridge.com 

NYT SØNDAGSBRIDGE I REGNVEJR PÅ REALBRIDGE 

I løbet af foråret vil jeg arrangere turneringer på Realbridge på søndage kl. 16. Foreslå gerne emner! 

PRIVAT UNDERVISNING OVERALT I DK 

Jeg tilbyder individuel privatundervisning, med din makker for klubber eller med vennerne. Vi kan 

mødes enten privat eller i et virtuelt rum (FaceTime/TEAMS) med udvalgte emner og derefter spille på 

enten Funbridge.com og “Realbridge” Det bliver mere og mere populært at lære bridge i mindre fora. 

Læringen er mere effektiv, sjovere og mere praktisk. Vil du lære bridge med kortene i hånden så 

kontakt mig for aftale.   

Venligst Bridgelærer i Sorø, Anne Grete Rasmussen, idemager@gmail.com (2065.2065) 

 

 

http://www.lynbridge.nu/

