
Succes med skolebridge på Lyngby Private Skole 

Skolelevernes glæde ved at lære bridge er kommet bag på både underviserne og eleverne 

selv i samarbejdet mellem Lyngby Bridgeklub, Lyngby Private Skole og Dansk Skolebridge om 

et intensivt forløb for at lære eleverne det traditionsrige kortspil. 
 

”Jeg vidste ikke, at man kunne gøre så meget ud af kortspil, f.eks. med turneringer, og at nogen går så 

meget op i det.” Sådan siger Katrine fra 6.A på Lyngby Private Skole efter at have lært bridge i en uge i 

skoletiden.  

En lærer fra Lyngby Private Skole fik en ide om, at eleverne skulle have bridge på programmet i en temauge 

her i foråret og henvendte sig til Danmarks Bridgeforbund for at undersøge mulighederne. Skoleledelsen 

holdt et møde med en projektleder fra Danmarks Bridgeforbund, og begge parter kunne straks se 

mulighederne både i forhold til faglighed og i forhold til Den åbne Skole, hvor man benytter sig af de 

ressourcer, der ligger i det lokale foreningsliv.  

Resultatet blev en temauge i uge 14 for en 5. og en 6. klasse.  

Bridge styrker koncentrationsevnen og udfordrere elevernes logiske tankerække, men der er også en social 

dimension, da eleverne skal lære at samarbejde med deres makker, 

”Det er hyggeligt at spille med en makker, som man har samarbejdet med hele ugen. Man skal stole på 

hinanden og det er sjovt at udvikle taktik sammen,” siger Michala.  

”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 Katrine fra 6.A. 

 Mange af eleverne har også fået lyst til mere. 

”Det var sjovt at lære noget helt nyt, hvor man i starten slet ikke vidste noget. Efterhånden forstod man 

mere og mere, og nu kan vi spille. Man kan også lære det videre. Jeg har allerede aftalt, at jeg skal lære min 

mor at spille. Min far spillede bridge da han gik i gymnasiet, og min farmor spiller også,” siger Michala fra 5. 

klasse. 

Morten Bilde fra Dansk Skolebridge blev tilknyttet i samarbejde med lokale kræfter fra Lyngby Bridgeklub. 

Formand for Lyngby Bridgeklub Mogens Müller stod i spidsen for de frivillige hjælpere og var selv med hele 

ugen. De lokale hjælpere var rigtig glade for at være med, både fordi de brænder for at dele deres passion 

for bridge med andre, og fordi det var en sjov og anderledes oplevelse at være med i skolen og se elevernes 

engagement. 

Den dobbelte danske juniorverdensmester Dennis Bilde, som i en alder af 26 år er Danmarks eneste 

professionelle bridgespiller, var på besøg for at fortælle om den professionelle bridgeverden.  

”Det er sjovt at se at også unge spiller bridge, jeg troede kun, det var pensionister,” siger Katrine og 

fortsætter: ”Og sjovt med de professionelle, der kom fra klubben for at hjælpe.” En betegnelse, som 

klubspillerne i Lyngby morede sig svært over… 

Lyngby Private Skole arbejder efter ugens succesoplevelse på at have flere forløb med bridge i 

undervisningen. 



Nysgerrige, der har lyst til at lære bridge, kan dukke op i en lokal klub søndag den 28. august, hvor 

Danmarks Bridgeforbund fejrer Bridgens Dag. Over 100 klubber over hele Danmark slår dørene op for 

nysgerrige, som kan få et gratis introkursus til bridge og opleve det store sociale sammenhold, som præger 

bridgemiljøet. 


