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”Spil bridge på højskole” er et kursus i bridge på alle 
niveauer.

For 14. gang i træk arrangerer vi bridgekursus på Egå Ungdoms-
Højskole. Vi har et hold af yderst kompetente bridgeundervisere, der i 
løbet af ugen, og med godt humør laver god undervisning.
Bridgeundervisningen bliver varetaget af: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

H.C. Nielsen, Vejle  
Professionel underviser i og daglig 
leder af BK Storeslemmen i Vejle.  
H.C. arrangerer desuden bridgerejser 
til Malta og Tenerife. 
Har vundet flere danmarksmester-
skaber og spillet mange landskampe 
for Danmark.

Leif Thomsen, Odense:  
Tidligere formand for Danmarks 
Bridgeforbunds undervisningskomite i 
mange år. Instruktør i og daglig leder 
af BK Bridgeakademiet i Odense. 
Tidligere divisionsspiller.

 
 

 

Jacob Røn, København 
Dansk forfatter til det fælles nordiske 
undervisningssystem Nordisk Standard.  
Skribent i Dansk Bridge på midtersiderne 
og i Konventionshjørnet. Har skrevet 
flere bøger om bridge og produceret 
CD-rommer med interaktive 
læringsmuligheder. Jacob har vundet 
VM for juniorer og er flere gange 
danmarksmester og landsholdsspiller. 

Bridge som højskolekursus 
Udover bridgeundervisning og højskolefag er morgensamlinger, 
udflugt, sangaften og generelt hyggeligt samvær med til at fuldende 
det komplette højskolekursus. Der er mødepligt til al undervisning. 
Udover undervisningen afvikles der bridgeturneringer gennem hele 
ugen.  

Mathias Bruun, Hellerup
Selvom Mathias er nyeste mand på Egå, har 
han undervist siden 1997 i Blaksets Bridge-
center, hvor hans hold altid er stuvende ful-
de. Publikum er garanteret underholdning for 
alle pengene. Derudover sikrer uddannelsen 
som lærer, at man går fra undervisningen en 
masse lærdom rigere og i godt humør. 
Mathias har vundet omkring 20 danske me-
sterskaber og optræder jævnligt til internatio-
nale mesterskaber for Danmark.

Knut Blakset, Hellerup 
Knut har siden 1990 levet af at undervise 
i bridge og er en af hovedkræfterne 
i Blaksets Bridgecenter. Gennem 
årene er det blevet til mere end tyve 
danmarksmesterskaber samt jævnlig 
optræden på landsholdet. 

Erling Joensen TV 
Peter Wang TH 
Kursusledere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kursus A 

For turneringsvante spillere. 

Forudsætter Kursus B eller 

lignende, dvs. at I er godt 

inde i grundsystemet og 

klar til at lære mere. Kurset 

foregår i temaer, som vi går i 

dybden med.

I 2015 er temaet ”Kampen 

ved Bridgebordet”, hvor 

vi ser på situationer, hvor 

begge leder melder. Vi 

berører moderne måder 

at tænke indmeldinger og 

oplysningsdoblinger på, men 

kommer også omkring emner 

som parturneringstaktik, 

tofarvede indmeldinger og 

forsvar mod disse samt 

indmeldinger og forsvar mod 

disse efter åbning 1ut.

Kursus C 

For kursister der ønsker 

større sikkerhed i 

grundsystemet. Kræver 

ikke mange års erfaring 

ved bridgebordet, men 

derimod lyst til at lære 

mere. Undervisningen 

giver jer et godt fundament 

fremover ved at fjerne de 

mest almindelige usikker-

heder i offensive eller 

defensive meldeforløb. 

Kursus B 
For mere turneringsvante 

kursister, der ønsker større 

sikkerhed i grundsystemet 

og/eller få grundsystemet 

udbygget. Undervisningen 

kan omfatte konventioner, 

kortvurdering, det 
defensive grundsystem, 

spil og modspil mm.

Kursus D 
Bliver oprettet ved 

deltagelse af kursister med 

kortvarig bridgeerfaring 
(begyndere). Der arbejdes 

med de grundlæggende 
områder af bridgesystemet 

som eksempelvis åbners 

og svarers første og anden 

melding samt det at lægge 

en spilleplan.

Bridgeniveauer:  
 
Vi indleder kurset med en lille quiz, så vi er sikre på, at I kommer på det 
kursusniveau, der giver jer det bedste udbytte af ugen.  
Makkerpar skilles selvfølgelig ikke ad.

Kursus B praksis

For turneringsvante  

kursister, der ønsker stør-

re sikkerhed i  

grundsystemet og 

/eller få grund- 

systemet udbygget.  

Undervisningen har 

større fokus på spil og 

modspil end Kursus B. 

Cirka halvdelen af under-

visningstiden bliver brugt 

på praksis, dvs. spil og 

gennemgang af spil. 



BRIDGEKURSUS PÅ EGÅ UNGDOMS-HØJSKOLE 2015
(Ret til ændringer forbeholdes)

NB: Som højskolekursus er deltagelse i undervisninger obligatorisk. Deltagelse i bridgeturneringen er frivillig



Overløbernes og de undertryktes historier

Historiens skæve, utilpassede og oversete eksistensers perspektiv på
verden er omdrejningspunktet for dette års kulturhistoriske foredrag.

Hvad kan vi lære af ludere og lommetyve, pirater, gangstere, 
spritsmuglere og drukkenbolte? En masse skal det vise sig. Og vores 
frihed kan vi takke dem for. Der dukker mange og overraskende 
fortællinger op, når vi ser nærmere på overløbernes historie.

Der dukker ligeledes overraskende og opklarende perspektiver frem, 
når vi rejser tilbage i Vestens kolonihistorie, og ser nærmere på de 
undertryktes kamp for værdighed og anerkendelse. Hvad kan Kinas, 
Indiens, Egyptens og Afghanistans glemte filosoffer fortælle om Asiens 
økonomiske genrejsning i dag og om Mellemøstens kaos.

Lars Andreassen, højskolelærer, foredragsholder og forfatter

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Styrketræning – TRX

I faget styrketræning – TRX – arbejder vi med at opbygge og
træne vores krop. Det unikke ved TRX er, at man på alle tider
arbejder med egen kropsvægt. Alle kan være med, ligegyldig
alder, fysik og idrætsmæssig baggrund.
Man bruger kroppens center, og kommer via systemet ind og
arbejder med muskelgrupper, der normalt i andet styrketræning er
oversete. Super sjov træning! 
Peter Wang, idrætslærer, basketballkommentator og
foredragsholder

Fælleskor 
Vi skal synge en- og flerstemmige gode danske og engelske sange 
i den rytmiske genre. Alle kan være med, og alle er velkomne. 
Vi vil arbejde med det sangtekniske og varme stemmerne godt 
op. Repertoiret vil spænde over kendte danske sange til glade 
gospelsange.

Line Bruun, musiker og musiklærer 

Morgensamling
Morgensamlingen er vores fælles start på dagen. Vi synger sange  
fra højskolesangbogen og får nogle ord med på vejen.

Højskoleundervisningen
Undervisningen varetages af højskolens egne lærere.



Tilmelding

Navn:

Adresse:

Post nr.:         By:

Telefon nr.:                             CPR:

Mail:

Højskolefag (Vælg 1. og 2. prioritet)        
 
Overløbernes og de undertryktes historier v/ Lars Andreasen
 
Fælleskor v/Line Bruun

Styrketræning - TRX v/Peter Wang
 
 
Kursusniveau (sæt x)          
 A         B      B praksis   C    Begyndere

 
                                               
                           
 
 
Jeg skal spille sammen med:

Ønsker dobbeltværelse

Ønsker at bo sammen med:

Evt. specialkost:
 
Det er også muligt at tilmelde sig på www.euh.dk

Praktiske informationer  
Pris kr. 4500,-  for enkelt værelse  
 kr. 4300,-  for dobbelt værelse
 kr. 4000,- for dagelever

Prisen dækker:  
Fuld forplejning, indkvartering på enkelt eller dobbelt værelse inkl. 
sengelinned og håndklæder, undervisning og undervisningsmaterialer, 
alle turneringer, udflugt og festmiddag.

Ved tilmelding betales et depositum på kr. 500,- pr. deltager. Kursisterne 
optages i den rækkefølge, de tilmelder sig. Tilmelding kan ske på 
vedhæftede kupon eller via hjemmesiden www.euh.dk  
Depositum fremsendes i chek eller overføres til skolens konto, Reg.nr.: 
6192 Konto: 0007175620 mærket »Bridge«

Ved framelding før 1. juni returneres depositum fratrukket 200,- kr. i 
ekspeditionsgebyr. 
Yderligere information:  
Kontakt Winnie Gammelgaard på skolens telefon: 8622 0126 på 
hverdage mellem 10 og 11 eller mail bridge@euh.dk   
Lidt om adgangsforhold på skolen:  
Skolen har mange trapper, og undervisningslokaler er placeret på 
forskellige etager. Alle værelser befinder sig på en etage over- eller 
under indgangen.

Indretning
Der er håndvask og spejl på alle værelser, bad og toiletter forefindes på 
gangen.

Afbestillingsforsikring for højskoleophold:
Det er muligt for kursister, at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker
kursistens udgifter, hvis kurset afbestilles før eller under opholdet, pga. 
akut sygdom, tilskadekomst mm. hos kursisten selv, dennes nærmeste 
familie eller rejseledsager.
Forsikringen bestilles ikke igennem højskolen men hos Europæiske
Rejseforsikring på tlf. 3325 2525 eller via hjemmesiden www.
europaeiske.dk. Forsikringen skal tegnes senest samme dag som 
betaling af depositum for kurset, og prisen er 6 % af den samlede 
kursuspris.
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