
OPLÆG FRA Dansk Bridge forbund 

Opslag i klubben om makkerskab 

Godt makkerskab handler både om 

personligheder (kemi), bridgestyrke og bridgeambitioner 

 

Tag en årlig snak med din makker om jeres makkerskab 

Hermed en opfordring til spillerne om at tale sammen om jeres makkerskab. Det er en naturlig ting 

indimellem at skifte makker – det kan være udviklende for alle.  

Skal makkerskabet udvikles, fortsættes, pauses eller måske afvikles?  

På bølgelængde  
Bedst er det at finde en makker, man føler sig på bølgelængde med. Her tænkes både 

personlighedsmæssigt og bridgemæssigt. Det er også en god idé at få drøftet, hvordan vi snakker med 

hinanden. Hvordan kan vi finde en form, hvor man ikke bare finder fejl hos den anden? Måske skal vi bruge 

tid på at drøfte de gode spil, hvor vi ramte skiven. Fortælle makker, når han gør det godt. Målet er, at 

begge har haft en god bridgeaften, og at vi bliver klogere på hinandens spil og dermed spiller bedre 

sammen. Er man uafklaret kan sommerens turneringer/Åbne Huse bruges til at prøve nye makkerskaber af. 

Måske kan klubben hjælpe evt. nye makkerpar med at prøve at spille sammen en anden spilledag eller 

spille sammen til nogle online turneringer. I almindelighed kan klubben opfordre til, at spillerne finder 

forskellige makkere til at spille f.eks. åbent Hus, online turneringer eller andre alternative turneringer med. 

Ambitionsniveau Et makkerpar må afklare, hvor stor lysten er til at lære – til at blive dygtigere sammen. Vil 

man f.eks. aftale efter en turnering at snakke spillene (eller nogle af dem) igennem 

Snak med din makker før I tilmelder jer til næste sæson 

hjælpespørgsmål til makkersamtale  

Fungerer vores nuværende makkerskab til begges tilfredshed?  

Glæder vi os til en spilleaften?  

Snakker vi konstruktivt og behageligt med hinanden?  

Har vi samme ambitionsniveau?  

Kun hygge? Eller også udvikling?  

Skal vi få hjælp til at se på vores systemkort – måske få et par nye konventioner eller aftaler med?  

- Find en mere erfaren bridgespiller i klubben til at drøfte jeres spilleaftaler/systemkort med. 

Kunne vi deltage i kurser/uddannelser, højskoleophold eller bridgerejser?  

Skal vi fortsætte som makkere eller prøve med hver en ny makker? 


