
Nybegynnerkurs i bridge gjennomført 8 kvelder januar og februar 2011. Kurset ble avsluttet med 
turnering 28. februar. Det ble spilt parturnering med 15 spill, tre spill i runden. Tidsrammen på 25 
min pr. runde holdt akkurat. Til avslutningsturneringen kunne dessverre ikke alle som har fulgt kurset 
delta, men det gjorde disse: 

 

Fra Venstre: Terje Baumann, John B. Korbi, Jørn Uno Mikkelsen, Tommy Andersen, Bergljot Mikkelsen 

I turneringen deltok også noen mer erfarne spillere, og slik ble det en fin ramme rundt turneringen.  



 

Det spilles på tre bord, seks par deltok. 



 

Jan Ove Bernhardsen er som alltid spent ved turneringsstart. Tommy Andersen teller poeng. 



 

Tommy Andersen spiller tre spar. John B. Korbi inviterte med 3 spar, Tommy Andersen hadde ikke til 
å løfte og passet.  



 

John B Korbi og Tommy Andersen finner beten mot Jørn Uno og Bergljot Mikkelsens 1NT. 



 

Tommy Andersen bør nå ta for hjerter ess for å godspille makkers resterende hjerter.  



 

May Tove Iversen, Kjetil Persen og Stein Tore Sebergsen diskuterer system. 



 

Stein Tore Sebergsen har gode kort. Melder de seg til 3NT? 



 

Knut Busk virker utmeldt etter Jørn Uno Mikkelsens 1NT. 



 

Det scores etter hver runde. 



 

Terje Baumann forsøker å etablere stikk. 



 

Vadsø Bridgeklubb sin leder Knut Busk scorer siste runde og kan konstatere at nybegynnerkurset ble 
gjennomført på en god måte.  

Etter turneringen ble resultatlisten slik: 

1. Jan Ove Bernhardsen – Kjell Tommy Langhaug 
2. May Tove Iversen – Stein Tore Sebergsen 
3. Tommy Andersen – John B. KOrbi 
4. Bergljot Mikkelsen – Jørn Uno Mikkelsen 
5. Kjetil Persen – Paul Hofseth 
6. Knut Busk – Terje Baumann 

Vadsø Bridgeklubb ser frem til når de starter å spille på klubbkveldene på tirsdager 



 

Kursdeltaker Jørn Uno Mikkelsen sier: “jeg liker å spille kort, og bridge er et interessant spill. Jeg 
kommer nok til å følge opp, men jeg er usikker på om jeg kan spille hver uke. Meldingene var 
utfordrende i starten, men det kommer seg etter hvert. Jeg synes man lærer ganske fort. En 
utfordring er at man må legge en plan i spillet og ikke bare spille. Dessuten er motspill litt vanskelig.” 

 

Bergljot Mikkelsen synes også det er artig med bridge: “det å melde kortene er viktig. Man må prøve 



å være tro mot systemet og ikke synse eller tro om en melding ikke blir riktig. Da går det greit. Det å 
spille kortene og telle stikk er utfordrende.” Mikkelsen synes for øvrig at spill på cd-rom til trening 
som følger kurset er bra: “Jeg tror jeg har spilt alle spillene allerede” sier hun avslutningsvis.  
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