Oppstart av
temakvelder
Møte 1: 14. oktober 2020
Hva vil vi? Et kort referat

Formålet med temakveldene
• Skal være sosialt
• Skal være artig
• Et samlingspunkt for bridgediskusjoner
– Men: strukturerte diskusjoner rundt kveldens tema
– IKKE et sted der alle skal fortelle om sine egne «geniale» spilleføringer

• Et sted der vi i felleskap kan lære av hverandre
• Et sted der alle har skal kunne bidra…
– … med spørsmål og undring

– … som diskusjonspartner
– … med hva det enn skulle være som kan bidra til å løfte oss som bridgespillere

Hvilke tema ser vi for oss?
• Egentlig alt som er av interesse når det gjelder …
– Meldinger
– Spilleføring
– Motspill

• Mange ulike tema ble foreslått innenfor de tre punktene over,
men tema knyttet til motspillet var det som oftest ble trukket
frem
• Det ble bestemt at vi skal starte med en serie av temakvelder
knyttet til motspill

Motspill
Her kom det opp mange forslag, delt opp i to hovedgrupper
•

•

Utspill
–

Hva er motspillsplanen? Passivt, aktivt, trumfutspill…?

–

Utspill mot NT og mot farge, mot lilleslem og store slem (og 5-trinnet)

–

Hvilke type utspill? Norske, 4’de høyeste, toppen av ingenting, nest høyeste av ingenting (MUD)

Signaler inne i spillet
–

Fordelingskast; norske, svenske?

–

Styrkekast; høyt, lite?

–

Første frie avkast; lite, høyt, oddetall?

–

Fargepreferanse; Lavinthal

–

Smith ekko

–

Hvilke signal har makker behov for i ulike situasjoner

Planlagt aktivitet 21. oktober
• Inge D. har ansvar for forberedelse til onsdag 21 oktober
• Tema blir utspill av første kort

• Hvilke arbeidsoppgaver har den som skal spille ut og hva er
makkers jobb

Helt til slutt…
• Dette vil starte i det små. På første møte var det i alt syv personer som deltok
• Vi tror at det det ligger et potensiale i slike temakvelder for de fleste
• Vi vil arbeide for å promotere dette til klubbens medlemmer
–

Svein, Elbjørg H og Arne har et ansvar for dette

• Vi vil være aktiv på klubbens hjemmeside, Facebook og mail
–

Helge har et ansvar der

• Ansvaret for den enkelte temakveld går på omgang
–

Dette handler om å lage en vinkling mot ukens tema

–

Hva skal vi ta opp?

–

Det skal ikke være en forelesing

• Veien fremover vil bli til etter hvert som vi går opp løypa!

