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Hva skjer i Larvik BK høsten 2019?
Spillekvelder som vanlig hver tirsdag og torsdag fra 18:30;
3.september -10. oktober

Oppvarmer’n

15. oktober -14. november

Høst-IMP’en

19. november -19. desember

Jul

I tillegg skjer følgende i Larvik:

Larvik bridgeklubb

31. august

Åpen Dag (se eget program)

13.-15. september

Nybegynnerkurs

29. september

Internopplæring / Bridgekafé (se egen info)

Oktober -mars 2020

KM lag Vestfold

5. oktober

KM mix Vestfold (jobber med å flytte tids
punktet ut av høstferien)

19.-20. oktober

Larvik storturnering, par– og lagturnering

26. oktober

Internopplæring / Bridgekafé

2.-3. november

3. og 4. divisjon (påmelding til 4. div.)

24. november

Internopplæring / Bridgekafé

xx. desember

Juleavslutning m/ singelturnering
(avklarer med Lågen og Sandefjord for å
unngå kollisjon med arrangementer)

Torsvang 3
3271 Larvik
Leder: Heidi Berre Skjæran
Telefon: 41 25 87 32
E-post: hber-pau@online.no
Hjemmeside:
www.larvikbridgeklubb.no

Alle turneringer ligger åpen for påmelding via bridge.no
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VIDEREGÅENDE OPPLÆRING / BRIDGEKAFÉ
Tidspunkt:

Siste lørdag/søndag hver måned;
Søndag 29. september
Lørdag 26. oktober
Søndag 24. november

Opplegg:
Kl. 12:00 – 13:00

Teori (ett emne pr. gang)

Kl. 13:15 -

Spilling med spillgjennomgang (Spill dubleres i henhold til teori)
3 runder med 4 spill pr. runde

Pause
Kl. 16:30 -

Frispilling

Det utarbeides et «skjema» hvor man kan notere ned meldingsforløp, utspill, hvordan spillet
gikk etc. slik at man husker hva som har skjedd i spillet. En femte person sitter ved bordet og
tar notater, slik at de som spiller kan konsentrere seg om det. Etter hvert spill diskuterer man
(ved bordet) hva som ble gjort i meldingsforløpet, og hva som kunne blitt gjort annerledes.
Etter hver runde, går man gjennom spillene i plenum og sammenligner
med «dummy»-analysen/fasiten.
Det settes av rikelig med tid i runden til diskusjon og spillgjennomgang.
Forslag til emner: XY-NT, Stenberg, slemteknikk etc.
Ber medlemmer komme med innspill på emner de kan tenke seg å lære
mer om / trene på.

