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Parkering

Det henstilles til medlemmerne, at parkering fortrinsvis sker på P-pladsen på Gyvelvej og at P-
pladsen i gården kun bruges af gangbesværede og medlemmer der kommer med forsyninger til 
klubhuset. – Desuden  bør man undlade parkering på Solsikkevej, så der kan afsættes dårligt 
gående. Dette vil også mindske generne for beboerne på Solsikkevej. 

På forhånd tak, bestyrelsen.                   

Bridgens Dag 2018

Hvert andet år afholder Dbf i samarbejde med landets bridgeklubber Bridgens Dag. I år er det første 
år vor klub deltager. På selve dagen viste 16 personer interesse for sagen. Henning Nordman 
Hansen var en af dem, og her beskriver han oplevelsen af forløbet indtil idag.

Den 15 sep. 2018 blev et nyt bridge-hold for begyndere samlet til undervisning på 
Vestlolland Bridgecenter i Nakskov. Kursets formål var en indføring i kortspillet bridge i
løbet af 4 gange tre timer. Hermed fik man et beslutningsgrundlag om, hvorvidt man 
havde lyst til at fortsætte de efterfølgende mandage fra okt. til marts. Dette tror jeg 
stort set alle gjorde. På kurset, som er en gennemgang af bogen Spil bridge 1, er vi 
kommet til kapitel 8.

Hver mandag starter med en grundig gennemgang af det kapitel, vi har forberedt 
hjemme, Dog vil jeg skrive, at informationsmængden nok ligger i den ydre ende af, 
hvad der er muligt at indtage for mange af os. Af emner, som vi har berørt, kan jeg 

nævne nogle eksempler. Meldeforløb efter åbning 1 NT. Søgemeldingen 2 klør Stayman for at finde 
den rigtige majorfarver. Trumfstøtter, svarmelding på åbning i farve, åbners anden melding, svarers 
anden melding, ect. Alt sammen kan derefter vha app´en FUNBRIDGE gennemspilles og afprøves 
efter behov hjemme eller, hvor man nu har lyst. App´en anvender de samme numre på de samme 
spil, som bruges i lærebogen. Ligeledes er der en tekstgenerator, som kommentere de forskellige trin
i meldeforløbet, Det har jeg selv haft stor gavn og glæde af.

Efter endt undervisning er der mulighed for at indtage kaffe og diverse vand og øl.
Herefter spilles nogle af de spil, som er gennemgået under vejledning af en erfaren bridge spiller. Her
har man rig lejlighed til at anvende den lærde teori på de forskellige spil fra lærebogen. og hvis tiden 
tillader det, er der mulighed for at spille nogle spil, hvor vi selv blander kortene.

Skriv til KLUBNYT@VestlollandBridgeCenter.dk hvis du har 
oplysninger af interesse for andre medlemmer i klubben.

Henning 
Nordman 
Hansen



Side 2

Funbridge

Bridge er et erfaringsspil, erfaringen kan man få sammen med sin 
makker i en hyggelig atmosfære i klubben. Som et supplement, ikke 
erstatning, kan man spille Funbridge på nettet. Her kan spilles, hvornår 
man vil, og på tablet, telefon eller PC.

Den 15.oktober 2017 oprettede jeg en turnering på Funbridge kun for 
klubben VBC. Med kodeordet lovestorm.  Vi er en del der spiller fast der,
vi får procenter i hvert spil afhængige af, hvordan vi spiller. Vi skiftes til 
at vinde, og er efterhånden jævnbyrdige. 

Man kan også spille i liga, der går fra liga 1 til liga 11 med ca. 50.000 tilmeldte fra hele 
verden. Ligaturneringen afsluttes efter 14 dage, hvorefter der startes en ny. Hvorefter vi 
enten forbliver i ligaen rykker op eller ned. Der er tre fra klubben, der spiller i ligaen. To har
været i liga 4 blandt de 8 % bedste, og tre i liga 5 blandt de 12 % bedste. Det siger noget 
om niveauet i klubben. Hvem sagde udkants Danmark? Jeg går ind for den positive 
jantelov.

I Kurts Simonsen kommentar til Funbridge fremgår det, at Funbridge ikke kun er et 
kampspil, men også et læringsspil. Hvis I får lyst til at spille, vil jeg anbefale jer, at se de to 
videoer jeg har lavet spillet og omSpillet.  De første gange i spillet går det ikke så godt, det
er meget normalt, øvelse gør mester. Se eventuelt en guide til installation af Funbridge. Se
her hvordan du finder turneringen for klubben. Eller se hvordan junior verdensmesteren 
Milan Maucura tænker og spiller her, 29 videoer med 5 spil i Funbridge på engelsk. 

Torben Jensen

Undervisning på 4 borde i et halvt år foregår med 5 
undervisere.

http://www.vestlollandbridgecenter.dk/vbc/klubben/historie/2018/2018klubnyt/4/spillet.mp4
https://www.funbridge.com/blog/index.php/category/videos/
http://www.vestlollandbridgecenter.dk/vbc/klubben/sos/findVbc/findVbc.htm
http://www.vestlollandbridgecenter.dk/vbc/klubben/historie/2018/2018klubnyt/4/funStor.pdf
http://www.vestlollandbridgecenter.dk/vbc/klubben/historie/2018/2018klubnyt/4/omSpillet.mp4
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Som i alle bridge-turneringer er der vindere og tabere, det er der også i
Fun-bridge. Men her bliver taberne til vindere, for det er taberne, der får
mest  lærdom ud  af  det.  Maskinen  fortæller,  hvad  man  kunne  have
spillet  og  vundet  i  det  pågældende  spil,  eller  om man  overhovedet
kunne spille noget. Modspil er jo lige så vigtigt. Man kan melde og eller
spille  det  samme  spil  lige  så  mange  gange  man  vil.  Det  tæller
naturligvis  ikke  med,  men  kan  være  en  god  øvelse.  Der  er  ingen
tidbegrænsning på, hvor lang tid et spil må tage, så lad tankerne få frit

løb, men ikke længere end 6 dage for alle 20 spil. Man behøver ikke at spille alle de 20
ugentlig spil, men prioriter det højt, for andres skyld, at gøre det. Forhåbentlig bliver der
flere som vil deltage, men lad jer ikke kyse, hvis andre får flere point. Gå ind på deres spil
og se hvordan der er meldt og spillet. Lær af det og brug det imod dem næste gang.

Denne lille ugeturnering kan du deltage i, når det passer dig og på 
ethvert tidspunkt. Det er måske lidt forvirrende i begyndelsen, men når 
du har prøvet nogle gange, er det spændende og lærerigt for alle. 
Under alle omstændigheder er det kun for sjov.

Da jeg for 3-4 år siden første gang stødte på Funbridge syntes jeg det
var lidt kedeligt. Det er jo blot nogle robotter man spiller med og imod.
Men det er anderledes, nu hvor Torben har oprettet  en turnering for
medlemmer af Vestlolland BridgeCenter. Nu er der kommet ansigter på
navnene og ord  på de fejl  man laver.   I  Funbridge hedder  robotten
Argine  og som altid  har  man også i  Funbridge brug for  at  lære  sin
”makker” at kende. Nogle gange synes hun lidt for frisk i meldingerne,
men  ofte  bliver  man  overrasket  over,  hvor  klartskuende  hun  er.  En
udmærket makker, når man har lært hende at kende.

Jeg synes, det er alletiders med VBC turneringen, hvor man kan spille
en  gang  om ugen.  og  sammenligne  sig  selv  med  andre  fra  vores
bridgeklub 

Lone Harsig

Preben Ellebye

Flemming Eriksen

Kurt Simonsen
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