
Hvordan kommer jeg på Funbridge.com? 

– Og hvordan spiller jeg med mine venner på nettet? 

Flere og flere begynder at spille bridge på nettet. Det er sjovt, inspirerende og meget lærerigt! 
Det er spændende, sjovt og lærerigt at spille med hinanden. 
Hvis du spiller en FruGrøn turneringer, møder du andre spillere fra klubben og kan se hvordan de 
spiller. 

Sådan gør du: 

▪ Start med at skrive Funbridge på Google 
▪ Download og installer programmet til din Windows PC, Iphone eller Ipad 
▪ Opret en konto – brugerprofil hvor du skal bruge dit rigtige navn og foto 

Når du har oprettet en konto får du 50 gratis spil, som du kan: 

▪ Spille med en robot 
▪ Spille kommenteret læringsspil 
▪ Spille med din makker. “Sametime” Man kan øve sig med sin makker med et bestemt emne 
▪ Spille i dagens turnering, hvor du sammenligner resultatet med andre og dine venner 
▪ Spille FruGrøn’s eksklusive turneringer hver uge 

Spil eksklusive turneringer sådan: 

Klik på “træning” – “Eksklusive turneringer”  og søg “FruGrøn” 
Her er 3 turneringer: 

1. “FruGrøn Sorø” for alle klubspillere.        Login med “FruGrønxx” 
2. “FruGrøn kursist” for nybegyndere.         Login med “FruGrønxx” 
3. “FruGrøn Kursist 2” for letøvede.             Login “FruGrøn??xx” 

De eksklusive turneringer starter hver fredag kl. 8 og slutter onsdag kl.12. (kursist 2 starter søndag) 
Der spilles ialt 6 spil, som jeg for det meste selv vil spille, og give kommentar til mine kursister. Det 
er muligt at skrive beskeder/spørgsmål til hinanden i turneringen. En fordel er, at man stille og 
roligt kan gennemgå spillene igen. Både dem man selv har spillet og se, hvordan man får et ekstra 
stik. 

For at deltage, er det et krav at man bruger sit rigtige navn og har et vellignende foto. 
Gratis, at deltage. Kontakt mig for login 

 

Venligst Anne Grete Rasmussen, 28. januar 2019 

Lynbridge i Sorø sms 20652065 eller idemager@gmail.com 

 

https://lynbridge.wordpress.com/

