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Når formand Hanne Knudsen i slutningen af måneden byder velkommen til Jyderup Bridgeklubs 
51. sæson, vil det være en kortblandemaskine, der sørger for den rigtige fordeling af kortene. 
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JYDERUP

Jyderup Bridgeklub er klar til at tage hul på sin 51. sæson. En nyindkøbt kortblandemaskine gør 
livet lettere for dem, der skal blande og give kort, og så giver den spillerne bedre mulighed for at 
analysere de enkelte spil bagefter. 
Når Jyderup Bridgeklub ved udgangen af denne måned tager hul på sin 51. sæson, skal kortene i 
modsætning til tidligere ikke længere blandes ude ved de enkelte borde. Kortene vil ved hjælp af en 
nyindkøbt blandemaskine være blandet og arrangeret på forhånd, så spillerne kan kaste sig ud i 
spillet med det samme. 

- Fidusen er først og fremmest, at når spilleaftenen er slut, så kan man på en computer se 
kortfordelingen og resultaterne ved de enkelte borde. Så kan man bedre snakke med makkeren om, 
hvad der skete i de enkelte spil. I almindelighed, når man spiller 32 spil på en aften, er det altså 
svært at huske, hvad der skete i de enkelte spil, forklarer bridgeklubbens formand, Hanne Knudsen.

Bridgeformanden oplyser, at blandemaskinen er blevet indkøbt i løbet af sommeren, og at det i 
øvrigt er sket i samarbejde med Svinninge Bridgeklub.

I forbindelse med indkøbet af blandemaskinen har klubberne også måttet investere i nye kort:

- Det er man nødt til. Kortene har en stregkode - ellers kan maskinen ikke læse dem, siger Hanne 
Knudsen og oplyser, at der er indkøbt tre gange 32 spil plus lidt ekstra, svarende til godt 100 spil i 
alt. 
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Maskinen sorterer 100 spil i timen
Bridgeformanden vurderer, at de fleste af klubbens medlemmer vil komme til at sætte pris på 
nyanskaffelsen, ikke mindst når de efter en spilleaften kan gå på internettet og analysere resultatet 
af aftenens spil:

- Den skulle gerne blive til glæde for stort set alle spillere. Der er højst 10 procent, som ikke har 
adgang til nettet, beretter Hanne Knudsen.

Udover at man bedre kan analysere spillene bagefter, bliver det fremover også væsentligt hurtigere 
at sortere kortene:

- Man propper et spil i maskinen. Så sorterer den dem ud i fire bunker med 13 i hver, og dem sætter 
man ind i mapper. Man siger, at de rutinerede på den måde kan sortere 100 spil i timen, så det tager 
nok to timer for os i begyndelsen, mener Hanne Knudsen.

Formanden oplyser, at hun regner med, at der i den kommende sæson skal spilles i tre rækker med 
fire-fem borde i hver række.

- Det vil sige, at der bliver et sted mellem 48 og 60 spillere. Men vi har plads til nye spillere, siger 
Hanne Knudsen og lokker med, at man kan blive undervist i bridgespil hver tirsdag.
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