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“Man lærer andre at kende, når man spiller – 
også dem fra den anden klasse, som jeg ikke 
alle sammen kender så godt”, fastslår Mats.

Begge er enige om, at det er dejligt med et 
spil, som foregår fysisk og ikke på telefonen 
eller computeren.

“Jeg vil helst spille i virkeligheden. Det er 
hyggeligere, og man føler mere stemning,” 
mener Mats.

Klassens lærere synes også, at bridge har en 
masse at byde på – både socialt og fagligt.

“Børnene lærer at fungere sammen med 
makker og vise respekt. Spillet skærper evnen 
til at koncentrere sig. Hvordan kommunikerer 
jeg, så makker forstår? Og hvordan reagerer 
jeg, når makker ikke forstår? Bridge giver en 
følelse af fællesskab og ansvar,” siger Anne 
Merete Hedegaard, som selv er bridgespiller 
og var med til at få fagugen op at stå.

Matematiklærer Trine Prüss er også kommet 
med på lærerværelsets korthold, om end hun 
kun har spillet siden foråret.

“Vi har haft den fedeste uge. Skolebridge er 
et fantastisk koncept. Jeg er stolt som lærer, 
for børnene har givet den gas fra start. Alle 
har givet det en chance, ingen har lænet sig 
tilbage,” smiler Trine Prüss og fortsætter:

“Vi har mange her med vindergener her. De 
finder ud af, at hvis man gerne vil opnå et 
godt resultat, er det smart at lære reglerne  
og overholde dem. Bridge styrker logisk  
tænkning, og matematikdelen er vigtig. 
Børnene lærer at lægge sammen, fordi de har 

brug for det, når de skal finde ud af, om der  
er point nok til udgang.”

Hele ugen har der været så mange frivillige 
hjælpere fra Haslev Bridgeklub, at der har 
været en voksen til at assistere ved hvert 
bord i undervisningen. 

“Vi har haft gode hjælpere fra klubben, og  
det har betydet meget for forståelsen,”  
understreger Trine Prüss.

Det har ikke været noget problem at finde 
hjælpere – de kom af sig selv, da der blev sat 
en seddel op, fortæller formanden for Haslev 
Bridgeklub, Jørgen Elon Nielsen. Formanden 
er glad for at byde næste generation indenfor 
i klubbens lyse lokaler på Finlandsgade,  
hvor han både har fungeret som hjælper, 
turneringsarrangør og kaffeproducent.

“Det har været sjovt at opleve, og jeg har kun 
fået positive tilbagemeldinger,” fortæller 
Jørgen Elon Nielsen, som også har konstateret 
en vis andægtighed hos børnene, når de   
pludselig var i en rigtig bridgeklub. Det har 
givet ekstra koncentration, at spillet foregik 
uden for de sædvanlige rammer på skolen. 
Jørgen Elon Nielsen kunne da også forestille 
sig at følge op på samarbejdet med skolen.

“Det vrimler med interesserede skolebørn, og 
måske skulle vi lave flere arrangementer for 
at fastholde dem,” siger han.

Netop fastholdelsen er afgørende 
i skolebridge-arbejdet. Direktør i Dansk 
Skolebridge, Morten Bilde, som har fungeret 
som underviser i Haslev, lægger vægt på, at 
der skal en opfølgende indsats til – både for 
at fastholde eleverne og for at skabe interesse 
blandt de voksne omkring dem.

“Den mest lavthængende frugt er at  
lave et arrangement for skolens lærere. 
Mange siger: Vi vil gerne, men får det ikke 
gjort. Vi skal have nogle lærere til at forstå, 
hvad bridge er,” siger Morten Bilde, som  
også er opmærksom på potentialet blandt 
børnenes familier:

“Det er også en god idé at arrangere en  
turnering mere for de interesserede elever, 
men gøre det en lørdag eller søndag. Her kan 
de unge så tage forældre og bedsteforældre 
med. Og mens børnene spiller turnering, 
sørger vi for en bridgeintro til de voksne. Hvis 
vi bare kan få 10-12 voksne til at synes, at 
bridge ser spændende ud, er der ikke langt 
til, at de begynder til undervisning i klubben. 
Og så er vi godt på vej mod nye medlemmer 

SKOLEB
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5. klasser gav den
gas ved bridgebordene
“Hey, Frederikke, hvor er Astrid? Jeg skal  
lige spørge hende om noget.”

Børnene løber rundt mellem hinanden,  
fjoller og råber – som skoleelever nu gør.  
Men da pausen er forbi, og næste runde går 
i gang, bliver der stille. Børnene piller kortene 
ud af mapperne og koncentrerer sig om at 
tælle hånden op. Hvad er det nu, man gør 
med 16 honnørpoint?

To 5. klasser fra Haslev Privatskole er  
inviteret til turnering i den lokale bridgeklub. 
Turneringen markerer afslutningen på en 
faguge, hvor eleverne i tre dage ikke har 
beskæftiget sig med andet end bridge. 

“Det er ret sjovt at spille bridge. Det sjoveste 
er at melde. Hvis jeg for eksempel melder 
klør, og makker også har klør, går han med  
på den,” forklarer 11-årige Sander Gaardsø  
og fortsætter:

“Det er sjovt, at man kan snakke sammen 
gennem meldingerne. Og det kan man også 
bruge i spillet. Hvis makker har meldt klør, 
ved jeg, at han nok kan stikke den klør, der 
bliver spillet. Så behøver jeg ikke selv lægge 
en høj klør.”

Sander spiller sammen med vennen Mats 
Petersen, også 11 år. Drengene er optaget 
af konkurrencemomentet i spillet, men har 
også fået øje på det sociale aspekt.

ERIK WIED
Redaktør

 

Karin Bech (rød trøje) var blandt de mange hjælpere fra Haslev Bridgeklub, som banede vej ind i bridge for 5. klasserne.



12  DANSK BRIDGE  |  DECEMBER 2021 DANSK BRIDGE  |  DECEMBER  13

i den helt rigtige alder. Samtidig har det en 
effekt i forhold til børnene, når forældre og 
lærere interesserer sig for spillet.”

Morten Bilde mener samtidig, at den  
traditionelle klubstruktur skal nytænkes,  
når det gælder skolebørn.

“Det dur ikke at sende børn ned i en  
traditionel klub. Kl. 19-23 er simpelt hen for 
sent – og det skræmmer i øvrigt også mange 
erhvervsaktive voksne at skulle møde hver 
tirsdag fra september til april. Vi skal være 
mere fleksible. Man kan sagtens lade børn 
og unge spille i tilknytning til traditionel 
undervisning i en klub – bare kortere tid. 
Det er nemt at sætte et ekstra bord ind til 
undervisningen,” fastslår han.

Sander og Mats kunne godt forestille sig 
at spille mere bridge, selv om det kan blive 
svært at finde tid. Sander går til gymnastik 
fire-fem gange om ugen, og Mats har også 
flere fritidsaktiviteter. Men det er der ikke tid 
til at tænke på med kort i hænderne. I et af 
dagens spil får drengene meldt en god 4♠:
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VEST NORD ØST SYD

Naya Mats Agnes Sander

pas 4♠ a.p.
1♠

Naya og Agnes tager to klørstik fra start, men 
efter et ruderskift kommer Syd ind, trækker 
trumf og slutter med 10 stik. Et fint resultat, 
da udgangen ikke er meldt alle steder.

Turneringen i Haslev Bridgeklub er ved at 
være slut, og der skal uddeles præmier. De 
fem bedste i både NS- og ØV-rækken bliver 
råbt op og modtager slikposter og andre 
gode sager. Vinder af ØV-rækken er Emilie 
Bundgaard Schobius på 11 år og Xiliya Wu på 
10. Pigerne har samtidig det bedste resultat 
totalt med præcis 60 procent. 

“Jeg havde ikke regnet med at vinde. Jeg 
hørte, at nogle andre havde klaret sig bedre  
i flere spil,” siger Emilie.

Blandt præmierne er et sæt meldekasser, og 
pigerne kunne godt tænke sig at tage dem  
i brug sammen med kammeraterne, for  
kortspil er også for børn.

“Bridge er ikke kun for gamle, men er sjovt 
for alle aldre,” fastslår Emilie.

Adspurgt om, hvordan parret bar sig ad med 
at vinde turneringen, har Xiliya svaret klar:

“Vi tog flere stik end de andre.”

August og Storm jubler, da førstepladsen  
i NS-rækken er hjemme. I baggrunden klapper 
mr. Skolebridge, Morten Bilde.
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