Kursusoversigt
Søndag den 27. august:
Introduktion til bridgesystemet SMART.
Et nyt grundsystem udviklet af undertegnede og Søren Christiansen (indehaver af Bridgecenter Nordsjælland).
SMART har været spillet ved EM, VM, hjemtaget flere danmarksmesterskaber og bredt sig til både Sverige, Norge og
Kroatien. Alt sammen i løbet af blot 2 sæsoner.
Systemet kan spilles på alle niveauer. Fra helt simpelt til meget avanceret.
Den 27. august gennemgås systemet på et introduktionsniveau og den efterfølgende turnering vil være med SMART som
grundsystem (nyt for alle deltagere). Dette er en unik mulighed for at teste systemet inden sæsonstart.
Søndag den 10. september:
Spilføring i farve og ut.
Et emne alle bridgespillere vil have glæde af. Ud over at forbedre dine resultater, vil du med garanti også opleve en større
glæde ved at spille kortene efter denne søndag.
Søndag den 29. oktober:
Udspilsteori.
Et emne som umiddelbart er enkelt og baseret på få regler. Virkeligheden forholder sig dog markant anderledes.
Udspil er et af de områder, hvori der ligger absolut flest point. Ingen spillere rammer plet hver gang, men nogle rammer
plet noget oftere end andre. Meld dig til denne søndag og bliv klogere på hvorfor.
Søndag den 26. november:
Modspil.
Emnet over alle de andre. Du er statistisk set i modspil i hvert andet spil.
Principielt burde alle bridgespillere bruge tæt på 50% af deres (bridgetrænings)timer på at forbedre deres modspil.
Denne søndag gennemgås modspilssignaler og principper.

Praktisk
Alle søndagene foregår i Bridgecenter Nordsjælland fra kl. 10-17 og følger dette program:
Tid
10-13 undervisning, teori og praksis.
13-14 frokost (smørrebrød).
14-17 turnering med mange præmier.
Kaffe, the, kage og frokost er inkl. i prisen.
Sted
Bridgecenter Nordsjælland
Hovedgaden 2, 3460 Birkerød.
Pris og tilmelding
600 kr. pr. deltager pr. kursus.
Særpris ved køb af alle 3 spilleteknikkurser (spilføring, udspil, modspil): 1.500 kr for alle tre kurser.
Tilmelding gyldig når indbetalt på:
Bank: 0894 2064676
Vigtigt! Send mail med navn, kursus og mailadresse på deltager(e).
Jeg kvitterer straks efter at pengene er modtaget.
Del meget gerne denne mail med dine bridgebekendte.
Bemærk at der er et begrænset antal pladser - meld derfor gerne hurtigt tilbage.
Kontakt mig endelig med spørgsmål.
En søndag kan gøre mange bridgedage sjovere.
Bridgehilsner fra
Martin Schaltz
tlf: 22154303 / mail: martinschaltz@gmail.com

