Pizza og bridge for børn – det nye hit
I løbet af efteråret 2017 inviterer en række bridgeklubber
landet over børn og unge til gratis bridgeundervisning og
pizza. Xxxx bridgeklub er en af dem, og vi glæder os til at
følge op på succesen fra skolebridge på xxxx skole.
”Jeg har lært en masse om taktik og om at koncentrere sig for at klare sig godt. Og om hvor
meget det handler om at samarbejde” fortæller en glad elev, der har haft bridge på
skoleskemaet.
Generelt er eleverne overraskede over, hvor sjovt det er at spille bridge, og alle steder er der
nogle af dem, der spørger om, hvordan de kan lære mere.
Bridgeklubberne har derfor kastet sig ud i konceptet ”Pizza og bridge”, hvor klubberne tilpasser
sig de unges hverdag. Hver fredag fra 17-21/den første fredag i hver måned eller hvad, der
passer slår vi dørene op på...adressen.. Her kan børnene komme selv, eller de kan tage deres
forældre med. Vi tilbyder undervisning ved bridgebordene, og stemningen er hyggelig og
afslappet. Undervejs byder vi på pizza og sodavand. Alle børn og unge er mere end velkomne,
også selvom man aldrig har spillet bridge før.
Det er xxxx fra klubben, der står i spidsen for arrangementerne, men hele klubben hjælper til.
Her kan det være rigtig godt med et lokalt citat a lá ”Det er rigtig sjovt at lære børnene at spille
bridge. Deres nysgerrighed, konkurrencelyst og iver er fantastisk at opleve, Og fantastisk med en
aktivitet, man kan lave på tværs af generationer.” eller lidt baggrundshistorie om, hvordan I fik
ideen til at kaste jer ud i ungdomsarbejdet

Fakta:
Bridge er et kortspil for makkere. Det styrker samarbejdet, kræver strategisk tænkning,
koncentration og overblik
Bridge er en tankesport, og forskning viser, at tankesport kan forbedre indlæringsevnen hos børn
med 22 procent i matematik og 20 procent i læsning
Der spilles bridge på over 50 skoler landet over
Danmarks Bridgeforbund står bag konceptet ”Pizza og bridge” i samarbejde med Dansk
Skolebridge og de lokale bridgeklubber.
Kontakt:
Den lokale klub…
Danmarks Bridgeforbund www.bridge.dk. Trine Binderkrantz 6167 7225
Dansk Skolebridge www.skolebridge.dk. Morten Bilde 2830 2717

