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Akademisk bridgeklubb
● Stiftet 1945, oppmot 160 spillere på 1960-tallet.
● 20 medlemmer i dag (mars 2023).
● Arrangerer bridge på Blindern hver tirsdag.

● Mulighet for spilling i ferier dersom det er interesse.
● Alle er velkomne hos oss, men fokuset er på studenter.
● Vi arrangerer kurs for nybegynnere.
● Vi arrangerer også sosiale spillkvelder og andre 

arrangementer.
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Bridge
● Kortspill med vanlig kortstokk, 4 spillere.
● En vedder/beregner hvor mange stikk en tror en kan ta, deretter forsøker en å ta så 

mange stikk som mulig.
● Spilles oftest med en trumffarge, men en kan velge å spille uten.
● Mer om eksakt spillmekanikk i neste presentasjon.
● I duplikatbridge spilles samme oppsettet med kort på flere bord.

– Det er da ikke avgjørende å få gode kort, men å spille bra med de kortene en får.
● Bridge er en tankesport, og spilles over hele verden. Det arrangeres mesterskap 

som EM og VM, og det finnes et eget bridge OL.
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Aktiviteter og kurs
● Vi  spiller bridge hver tirsdag fra klokka 17.30 i 1. etasje i Vilhelm Bjerknes 

hus.
● Vi tilbyr kurs for nybegynnere, hvor fokuset er på å lære et meldesystem. 

Dette koster 200 kr for studenter. Kurset går over seks kvelder, hver 
kurskveld varer i ca. to og en halv time.
– En kurskveld er gratis, det er mulig å prøve før en må betale.

● Vi arrangerer sosiale spillkvelder med gratis servering en eller to ganger 
hvert semester. Her er alt gratis, det kreves ikke medlemsskap.

● Se informasjon om kurs og aktiviteter på våre facebook sider og 
hjemmesider.
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Duplikatbridge
● For å få spille duplikatbridge må minst 8 spillere møte opp for 

registrering klokka 17.30 eller 19.30.
– Disse får spille 10 - 14 spill på to timer. Det er ikke mulighet for å gå tidlig.
– En må være medlem av en bridgeklubb for å være med.
– Det blir muligheter for å få registrert mesterpoeng.
– Det spilles vanlig bridge her, så vi anbefaler å ta et kurs før en prøver 

duplikatbridge.
– Spillere som har fått systemark fra kurs kan benytte disse, så lenge de er 

merket med navn, er innenfor gyldighetsdato (et år etter fullført kurs), og er 
signert av styremedlem.

● Styret kan godkjenne systemark for andre systemer også.
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Åpne bord
● Vi har også åpne bord, hvor det spilles et og et spill og en kan 

komme og gå som en vil. 
– Here kan det spilles minibridge dersom minst en spiller ønsker det.
– Fokuset er på læring, vi går gjennom spillene etterhvert som vi spiller 

dem.
– Kursdeltagere kan spille her uten medlemsskap, før kurskvelden starter 

og etter den er ferdig. Øvrige kan spille to kvelder ved åpne bord uten 
medlemsskap.

– Alle mulige typer systemark kan benyttes fritt, det stilles ingen krav til 
disse.
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Medlemsskap og 
kontaktinformasjon

● Pris på medlemsskap er avhengig av alder og hvor lenge en har vært medlem. Nye 
og unge (under 26 år) betaler 100 (150) kroner.
– Det er mulig å melde seg inn på klubbkveldene eller ved å kontakte styret.
– Betaling med Vipps, kontant eller ved bankoverføring.
– Spillere som er medlemmer i andre bridgeklubber (men ikke hos oss) betaler 20 kroner hver 

kveld. Dette gjelder både ved åpne bord og duplikatbridge.
● Vi har facebooksider og hjemmesider som blir oppdaterte med informasjon om 

klubben og arrangementer.
● Hjemmeside: foreninger.uio.no/bridge.
● Facebook: fb.com/AkademiskBridgeklubb
● Ta kontakt for å bli lagt til i en gruppechat på messenger.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6

