
Jyderup Bridgeklub
Bridge er vanedannende

Broen
Bridgebacillen har sejret – spillet er vanedannende. Bridgefamilien er verdensomspændende og sproget 
universelt. Mødes en kineser og en brasilianer i lufthavnen og finder frem til deres fælles interesse, har de 
samtalestof til timer. 

Bridge spilles af alle befolkningsgrupper og generationer. Af seende og blinde, af hørende og 
døve. Det dyrkes som selskabsspil, som turnering i klub eller i form af nationale og internationale 
mesterskaber. Danmark er faktisk i front, og vores juniorer hører til den absolutte verdenselite. 

I en turnering dyster alle deltagerne på samme betingelser. I løbet af en aften har alle spillet de 
samme fx 27 spil, og alle har mødt alle.

Spillets kvaliteter
Hvad er det, der fascinerer? Først og sidst er der udfordringen. Variationsmulighederne er 

uudtømmelige. De 52 kort kan fordeles på et antal måder, der skrives med 29 cifre. Uimponeret? Så prøv 
et svimlende tankeeksperiment: Jordens 5-6 milliarder mennesker – og 35 millioner tilsvarende kloder – 
skal spille 1000 spil bridge om året i en milliard år for at arbejde sig igennem alle de mulige fordelinger.
Bridgespillet træner logisk sans, kombinationsvene og psykologisk indlevelse. Det er nødvendigt at 
samarbejde med makker, men også at tænke og beslutte selvstændigt. Dertil kommer den store sociale 
gevinst. For den ældre generation er bridgen en af de største ensomhedsdræbere.

Engagement
I 40’ernes USA under et privat bridgeparti førte gemytternes uoverensstemmelser til mere og mere 

højrøstede meningsudvekslinger. Fru Bennett satte brat punktum med et pletskud gennem 
badeværelsesdøren, hvor Hr. Bennet havde forskanset sig. Drabet endte i retten, og eksperterne blev sat til 
at analysere det udløsende spil. Konklusionen blev, at ægtemanden burde have vundet sin 4 spar-kontrakt. 

Hustruen blev frikendt . . .

Faktaboks: Sådan spilles bridge

 Bridge er et spil for fire, og man er altid makker med spilleren overfor: Parvis samarbejde.
 Spillerne har navn efter verdenshjørnerne. Nord-Syd danner par og dyster mod Øst-Vest.
 Alle får 13 kort. Det gælder altid om at tage stik, og esset er størst.
 Man skal først melde – fortælle – hvor mange stik man vil tage. Man skal melde over 6 stik, så når 

man melder 1, betyder det 1 + 6 = 7 stik. Højeste melding er 7, altså 13 stik.
 Man kan melde med eller uden trumf.
 Find mere information på Danmarks Bridgeforbunds hjemmeside: www.bridge.dk

http://www.bridge.dk/
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