
Fjäderbridge med vanlig kortlek. 
Bridge efter budgivningen är ett enkelt kortspel att lära sig. Man spelar om stick som i whist, och med 

trumf som i bondtolva… Det finns många finesser i spelföring och motspel att succesivt lära, så spelet 

blir med detta upplägg intressant direkt. Många som lär ut bridge idag använder detta knep för att 

fånga intresset hos eleverna. Visst är det kombinationen budgivning och spel som är kryddan med 

bridge, men det kan vara klokt att ta det lite pö om pö… 

Så för att komma igång och skapa intresse kommer vi att försöka satsa på en förenklad version som 

vi kallat fjäderbridge. Bridge har ju inte riktigt samma status som för femtio år sedan, så intresset 

måste ju väckas på annat sätt. Mycket av inspirationen är hämtad från förbundets folder ”Bridge på 

10-minuter”. I princip använder vi samma upplägg men vi har byggt om ”trappan” till en tabell som 

man använder som fusklapp. Så vi tänkte använda följande regler för att komma till hyfsade kontrakt: 

1. Alla räknar sin honnörspoäng, och berättar öppet hur många med given först. 

2. Det par med flest poäng blir spelförande, om 20-20 blir det givarsidan som ju ”bjöd” sina 

poäng först. 

3. Den med mest poäng i vinnande paret blir spelförare, om lika poäng den som bjöd sina 

poäng först. 

4. Spelförarens partner berättar om sin fördelning sp/hj/ru/kl. (dvs 5233 alternativt 5 spader, 2 

hjärter, 3 ruter och 3 klöver, vilket kanske är tydligare)  

5. Spelföraren ser då efter hur många kort paret förfogar över gemensamt i de olika färgerna. 

Har man minst 8 kort i en högfärg (sp/hj) blir denna färg trumf. Utan högfärg tittar man på 

lågfärgerna (ru/kl) . Har man 9 korts lågfärg eller längre blir den färgen trumf, annars NT. 

6. Man fastställer tricknivån beroende på gemensamma hp och trumffärg enligt följande tabell 

(variant på trappan): 

 
7. Spelföraren bjuder det så fastställda slutbudet och övriga passar.  

8. Man kan ju sedan släppa loss kreativiteten och bara se tabellen som en vägledning och tillåta 

fler bjuda. Tror dock inte man ska vara för snabb med detta, då komplexiteten snabbt ökar. 

Spel och motspel är tillräckligt intressanta i sig, men i stället för att använda poängberäkningen i 

bridge räknar man bara hur väl spelet lyckas i övertrick och straffar. Dvs 1ÖT ger 1 poäng 2 straff ger 

2 poäng till motståndarna. Först till 13 vinner rundan och sen byter man partner som i robberbridge. 

Man får dock inte fuska och underbjuda sina kort! Denna budgivning är ju egentligen det som den 

vanliga budgivningen i de olika budgivningssystemen bygger på. 

De som behärskar vanlig bridge kommer att vara svårslagna då de ju gör färre misstag i spel och 

motspel, så det ger möjlighet att succesivt lära ut de enkla knepen som godspelning av färg, spela 

upp mot honnör, mask, trumfutdragning, stjäl på korta handen etc etc. Vilket för nybörjaren är fullt 

tillräckligt att inhämta under de första mötena med bridge. Efterhand vill man ju lära ”fikon-språket” 

budgivning, men det blir ju roligare om man har en viss kunskap först om man ska spela korten. 
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Ett exempel: 

 

Budgivningen blir i denna bricka med Öst som giv: 

Öst Syd Väst Nord 

10 16 6 8 

   5sp 3hj 2ru 3kl 

 3sp   

 

NS vann rond 1 då de har flest hp (24)  tillsammans, Syd har flest och blir spelförare. 

Då Nord är svagast av dem får han berätta om sin fördelning i rond 2. 

Syd kan då konstatera 9sp, 7hj, 3ru, 7kl. Han väljer alltså spader som trumf. 

Hen går in i tabellen och hittar budet 3sp för 24hp. 

Vilket ju är ett rimligt kontrakt att spela. Syd är spelförare och Väst spelar ut som vanligt. Spelet om 

sticken kan börja. Om Syd tar en övertrick får han 1 poäng, om ÖV tar straff får de en poäng etc. 

Först till 13 vinner! 


