
Bridge och datorer. 
Med datortekniken har det hittats många 

användningsområden inom bridgen:  

 Beräkning av tävlingsresultat (Ruter) 

 Presentation av tävlingsresultat (Spader) 

 Spel via Internet (BBO, Swan och 

Funbridge…) Dator men även på 

smartphone och platta. 

 Analys av spelade givar (DDSolver)  

Mer info på bloggen. 

 Inom pedagogiken att lära och träna sig i 

bridge (Jack, Funbridge…).  

Floran av utbildningsprogram och program som kan bjuda och spela bridge är stor. Svensk Bridge har 

samlat en hel del tips hur lära sig spela bridge på denna sida, med tips om olika program. Bland annat 

nämns gratiskursen från 2005 som tagits fram av dem i samarbete med Anders Wigren (skribenten i 

SDS), som du kan ladda ned om du har en vanlig PC.  

Jack är ”mästaren”, dvs det program som vunnit VM i bridge för datorer flest gånger (10 ggr under 

2000-talet). Detta program har med andra ord många år på nacken och är avsett att spela hemma vid 

den egna datorn (en PC) för att träna och lära sig. Tord har personlig erfarenhet av hur man kan 

använda detta program för att snabbt bli bättre i främst spelföring, men även i budgivning och 

motspel. (Holländskt, med engelsk dialog och anpassning till Modern Standard i budgivningen, 89€) 

GOTO Bridge har också många år på nacken som ett PC-program och tog hem VM 2016 då Jack inte 

ställde upp. Bertil som tipsade Tord om Jack har viss erfarenhet av GOTO Bridge som han 

införskaffade nyligen. (Franskt program, engelsk dialog med Nordisk Standard som val i budgivningen 

– 3 nivåer) 

Funbridge är ett relativt nytt program som verkar ha starka rötter med GOTO, baserat på samma 

”spelmotor” Argine. Verkar på senare ha fått någon sponsring då det märks mest på marknaden just 

nu. Det är anpassat för online spel och har trevligt gränssnitt även för telefonen. Lyckades själv ladda 

ned det på min telefon i bilen och hann med ett tiotal givar på väg till vårt sommarställe. Komplicerad 

prisbild baserad på antal givar alternativt månadprenumeration (139 kr/mån med obegränsat antal 

givar. Pris per giv 60 öre till 28 öre beroende på hur många man köper (och per person). Kan 

användas för egenträning, spel med partner, tävling… Allt inte tillgängligt ännu, men verkar vara den 

leverantör som är mest på hugget just nu. (Franskt, mycket på svenska, träningsprogram som verkar 

vara gratis, framtaget av förbundet..)  

BBO – Bridgebase Online. ”Veteranen” när det gäller bridge på internet. Har funnits länge, mest och 

bäst anpassad för PC och platta men går att spela på telefonen (lite ”pilligt”). Har själv spelat en del 

med en gammal ”lumpar-polare” som bor i Stockholm. Suverän dokumentation om vad som hände, 

egentligen… Dvs tillsammans kan man i efterhand gå igenom varje bud och vilket kort man spelade 

för att ha en kul och lärorik diskussion efteråt med sin partner. (Amerikanskt bolag, baserat i Las 

Vegas, där Bill Gates har haft vissa intressen. Det mesta är gratis – stäng av reklamen. Med 

Adblockplus är ett tips. Du slipper mycket annan störande reklam när du är på internet, med detta 

tillägg till din webbläsare) 

http://www.svenskbridge.se/ruter
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/compsearch/compsearch.php
http://www.bridgebase.com/
http://www.swangames.com/main/FEDERATIONS/SWAN_Sweden/swan_sweden.html
https://www.funbridge.com/sv/features
http://www.bridgecaptain.com/downloadDD.html
https://bjbridge.files.wordpress.com/2017/03/double-dummy-solver.pdf
http://www.jackbridge.com/eindex.htm
https://www.funbridge.com/sv/features
http://www.scaniabridge.com/sve/program.html
http://www.svenskbridge.se/l%C3%A4r-dig-att-spela-bridge
http://www.svenskbridge.se/l%C3%A4r-dig-spela-bridge
http://www.jackbridge.com/eindex.htm
https://bridgerobotchampionship.wordpress.com/blog/
http://www.gotobridge.com/en/
https://www.funbridge.com/sv/index
https://www.funbridge.com/sv/bridge_artificial_intelligence
http://www.bridgebase.com/
https://adblockplus.org/


DDSolver – ett ”nördprogam”. Funkar på din PC. Är baserat på ett gammalt svenskt program, DDS. 

Double Dummy Solver – ett program som räknar ut vad som är möjligt att spela hem, om man vet 

hur alla korten sitter. Dvs den optimala situationen i varje giv, som aldrig inträffar i verkligt spel. 

Programmet går igenom alla möjliga kort att spela i varje situation och räknar fram det optimala 

sättet att spela, dvs DDS hittar alla extrema finesser som beskrivs i litteraturen skvisar, inpetningar 

och djävulska kupper utan bekymmer och utan att veta något om dessa benämningar – DDS kollar 

alla varianter och hittar det maximalt bästa… Själv har jag fascinerats av tanken att DDS 

representerar det som kanske en gång är möjligt i detta spel, med en bättre budgivning och intuition, 

att uppnå visshet i alla situationer  (Amerikanskt en seglare från Seattle är hjärnan bakom) 

Ruter – det program som de flesta klubbar anslutna till Svensk Bridge använder för att räkna ut 

resultatet vid en tävling i kombination med bordsterminalerna, Bridgemate. Förstklassig precision 

men tyvärr lite lynnigt och svårbemästrat om man inte lärt känna det väl. Ha lite medkänsla med de 

som tar på sig uppgiften att vara tävlingsledare, själv hade jag nog aldrig vågat… (Svenskt) 

Spader – BIT. Förbundets gamla respektive nya program för att från Ruter presentera resultatet från 

en tävling med detaljerad information om kortfördelning och de olika parens resultat. Är idag möjligt 

att även använda på din telefon (med vissa buggar) så du kan kolla upp tävlingar även om du sitter i 

bussen. Användbart för att hitta när det gick dåligt och sedan fundera på vad man borde gjort i 

stället. Om du tillsammans med din partner tar för vana att gå igenom era spelkvällar med Spader 

kan jag lova att ni kommer att utveckla er bridge. (Svenskt) 

Swan. Ett internet program jag vet väldigt lite om. (?) 

Sammanfattning. 
Beroende på hur mycket du vill satsa av din tid och dina pengar finns olika alternativ. Vill du nå bättre 

resultat i partävlingar tror jag du ska undvika bridgelitteraturen (om inte boken anger att det gäller 

”duplicate”). Jag skulle satsa på att diskutera med min partner för att minimera möjligheterna att 

hamna i ”fel kontrakt”. Därefter skulle jag med mängdträning via dator förkovra mig i att bli bättre i 

spelföring i första hand och i motspel i andra hand. Skulle jag välja program idag och vara beredd att 

offra en slant hade jag nog satsat på Funbridge.  

Ditt val är ditt… 

Lycka Till! 

 

http://www.bridgecaptain.com/downloadDD.html
http://privat.bahnhof.se/wb758135/
http://www2.whidbey.net/bobr/

