Bridgekørekort
Enkel begynderbridge for
arbejdsramte og travle seniorer
Hasse Vinter

236 sider

200 kr.

FORLAGET FLERE BRIDGESPILLERE

Hasse Vinter (1951) blev ”autoriseret bridgelærer” i et toårigt forløb i 2006. Han har undervist begyndere og øvede
igennem 13 år med fokus på ENKELTHED. En simplificering
med klare huskeregler, koblet sammen med en pædagogisk
indgangsvinkel og humor. Efter blot 1 år kan begynderne
deltage i klubturneringer og tilmed klare sig forbavsende
godt. Hans undervisningserfaring er blevet til en NYTÆNKENDE BRIDGELÆRE-BOG, som også er beregnet som inspiration til nye uerfarne bridgelærere. Bogen indeholder
også gode praktiske ideer til at få flere bridgespillere. Bogen udkom i 2021 og er
nu opdateret til 2. udgave, hvor hans erfaringer fra de talrige snakke med klubber
og elever, der har brugt bogen, er blevet implementeret.
BRIDGE ER VERDENS BEDSTE KORTSPIL
Det mest fair kortspil der findes, da intet bygger på tilfældigheder. Det er sjovt,
udfordrende, og man bliver aldrig udlært.
DEN ULTIMATIVE GRUNDBOG FOR BEGYNDERE
Basisviden med simple regler i et let forståeligt sprog, der kan gøre dig i stand til
at sidde med til bords i et ellers meget kompliceret kortspil.
ET BRIDGEEFTERSYN FOR KLUBSPILLERE
Test din viden i dit grundsystem eller få den genopfrisket via bogens talrige
”opsummeringer” til glæde for både dig og din makker.
LIVSFORLÆNGENDE HJERNEGYMNASTIK
Bridge er lige så godt for hjernen, som motion er for kroppen. Det er et tankespil,
som holder hovedet i gang. Der er 200 lærerige opgaver i denne bog.
TIPS TIL AT BLIVE BRIDGELÆRER
Hvordan får man nye bridgeelever, og hvordan fastholder man dem igennem
hele kursusforløbet?
ALLE KAN LÆRE BRIDGE UANSET ALDER, MEN PAS PÅ – DET ER VANEDANNENDE!
Uddrag af anmeldelser:
– Der skrives med meget stor entusiasme.
– Godt og pædagogisk velfungerende bud på et kørekort til kortspillet bridge.
– Bogen har mange guldkorn med gode forklaringer, som er let forståelige.
– Det er et prisværdigt initiativ at kaste sig ud i et sådant. Det er lykkedes.

KONTAKT
info@flerebridgespillere.dk – www.flerebridgespillere.dk

