
Utveckla din bridge – datorer?
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• Varför?

• Hur mäter du det?

• Vad kan du göra?

• Känna till – Veta – Behärska

Träning och spel med din partner är alltid det 
viktigaste! 

Gärna 50 givar i veckan!



Varför bli bättre?

• Vill gärna lära mer

• Vill gärna vinna oftare

• Har du något mål?

• …..
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Hur mäter du det?
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Det går upp och ned
Trend?

Ranking  rapporten
Rullande 12 mån

Det är svårt 
Magkänsla/vinflaskor?



Hur mäter du det?
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Är måttet på dina resultat med olika partners

Hemsida (Bjärreds Bridgeklubb)
Flikar: Resultat BIT/Mer om BIT
En bit ned: ”Mina medlemsuppgifter”



Hur mäter du det?
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• Hur beräknas poäng i bridge?

• Hur fördelas poängen i en bricka?

• Hur räknas resultatet av en tävling ut?

• Hur utvecklas mina resultat över en längre tid?



Poängberäkning i bridge
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• Står på baksidan av varje budlapp!

I budgivningen:

• Bonus för utgång - bjuden och hemspelad 3NT 4HF

• Bonus för slam

• Undvik 5LF – chansa på 3NT då.

• Låga kontrakt – ibland bättre att få straff 

• Tumregel: en bet i zon och två i ozon

I spelet:

Varje stick är viktigt!



Matchpoints (MP) - %
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• Antalet resultat sämre än ditt multiplicerat med 2!

Resultatet på en bricka

Datorn sorterar resultaten i fallande 
utfall för NS (Res)

Max MP är  2* (antalet resultat – 1)
2 * ( 12 -1 ) =22

Som NS är det bara att räkna hur 
många sämre resultat än mitt.

ÖV resultat är 22 – NS

% = Din MP/ Max MP
NS Par 6: 16/22 = 73%  
ÖV Par 19: 100-73 = 27%

Justering av MP om inte alla brickor har lika många resultat



Resultatet av en tävling

• Medelvärdet i % av utfallet

Alternativt

• Summan av matchpoints (MP)
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Hcp-tävling
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Om Hcp-tävling välj ”knapp”:

Är ditt hcp-resultat under 50% har du försämrat din hcp
Hcp-justering Tumregel: (50 - Hcpresultat)/10



Titta på dina uppgifter i BIT

• Ofta ska man vara inloggad 

• När du är inloggad –
Uppe till höger

Vet du ditt lösenord i BIT?

Fungerar om du har rätt
mailadress angiven!
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Logga in



Hur beräknas hcp?

• Ny hcp - räknas ut i början av månaden (6-8)

• Formeln för beräkning är mycket komplicerad.
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BIT via BBK:s hemsida
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•Mina senaste tävlingar.

•Tävling på BBK jag inte själv deltog i.

•Mina mästarpoäng – min aktuella handicap.

•Mina medlemsuppgifter.

•Tävling på annan klubb. -Sök upp klubben sedan till klubbens sida.

•Kurs i BIT

•Dina förslag…. – Ge en kommentar nedan!

En bit ned finns följande länk-lista:

http://www.svenskbridge.se/t%C3%A4vling
http://www.svenskbridge.se/bj%C3%A4rreds-bk
http://www.svenskbridge.se/user
http://www.svenskbridge.se/user
http://www.svenskbridge.se/sk%C3%A5nes-bf/klubb
http://www.svenskbridge.se/bit/kurs


Analys av en bricka
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Kortsits - slutbudet

• NS 86% på en straff!!
• Titta i DD-tabellen
• Idealresultat Nord/Syd kan få 6 stick med spader som trumf
• ÖV kan spela storslam i hjärter ( 26hp och 9 hjärter )
• Pass – 1hj – 2sp 
• Otur eller passiv budgivning?
• Vad hade de andra spelat?



Analys av en bricka
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Övriga resultat och MP eller %

• ÖV som provade att spela 3NT utan bra stopp i spader! (0%)
• 4hj: +1 (27%)  +2 (41%)  +3 (77%)
• Varje stick är viktigt!!
• Ingen hittade slammen
• 5 sp +2 är en felregistrering – omöjligt att spela som ÖV
• 5hjX+1 Tur eller skicklighet?
• …….



Tolkning av siffrorna 
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Personliga protokollet

• Rond och motståndare
• Bricknummer..
• Kontrakt, spelförare och resultat
• Procentuella utfallet 0-100%
• Klicka på raden för att komma vidare



Analys av dåliga brickor <=20%
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Otur – bara att glömma!

• De hittade en utgång ingen annan hittat

• De missade en utgång som inte går hem

• De hittade en offringen ingen annan bjudit

Misstag att korrigera

• Missad utgång som många andra bjöd

• Vi bjöd för högt/optimistiskt

• Vi bjöd inte utgång i NT utan i LF (5/5)

• Dålig offring, deras bud gick inte att spela hem

• Passiv budgivning – de fick spela för enkelt bud

Budgivning – titta på slutbuden och DD-tabellen



Analys av spelet
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DD-solver finns flera (gratis) Endast med Windows / PC!

• DD = Double Dummy – spel med öppna kort!

• Dvs maximalt smart spelat – ofta ouppnåeligt..

http://www.bridgecaptain.com/downloadDD.html

• Utspel

• Spelföring

• Motspel / vändor

Finns inte dokumenterat i BM-dosan, så där får du lita på ditt minne 

http://www.bridgecaptain.com/downloadDD.html


DD-Solver
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Bricka 18 i KM. Kontrakt: 3spX av Öst
Öst giv NS i zonen
Budgivning: 2sp – pass – 3sp – X  (med rätt motspel finns 4 straff ) 

Valda utspelet gav två sticks favör (-2)
Sedan visas hur bra alla kort är som spelas efterhand som man spelar 



Jack 6.0
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Bricka 18 i KM. Kontrakt: 3spX av Öst
Öst giv NS i zonen
Vår budgivning: 2sp – pass – 3sp – X  (med rätt motspel finns 4 straff ) 

Jack bjuder i ”autoplay” och Öst hamnar i 4spX
Som resulterar i 5 straff +1100 för NS och 100%! 



Jack 6.0
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Bricka 18 i KM. Kontrakt: 3spX av Öst
Öst giv NS i zonen
Vår budgivning: 2sp – pass – 3sp – X  (Vi tvingar in Syds 3sp…) 

Jack spelar hem 3NT+1 och får då 77%! Missar en ÖT mot DD-Solver



Jack 6.0
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Bricka 1 i KM. Kontrakt: 2sp-1 av S
Nord giv Alla ozon
Vår budgivning: 2sp – pass – 3sp – X  (med rätt motspel finns 4 straff ) 

Jack bjuder i ”autoplay” och Syd hamnar i 4spX
Som resulterar i 4 straff +800 för ÖV och 100%! 



Jack 6.0
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Hittar då Jack slammen? 
Nej inte ens om man tvingar honom mot den...

Jack spelar utan bekymmer hem storslammen. 
Drar trumfen och stjäl spader på bordet.
Finns ju olika alternativ att prova: Stöld-resa klöver, maska i 
ruter eller se om ruD sitter andra.

Jack blir ”sur” på de gula buden 
och lämnar byggnaden.. 



Alternativ till Jack 6.0
GoTo Bridge
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• Fler alternativ än PC med Windows
• Mac, Ipad och Android-platta
• Lägre pris 650:- /835:-
• Importera filer man spelat??
• Mer aktiva utveckling/marknadsföring
• Samma företag som FunBridge på nätet (Franskt)

Mer information:
Jack 6: https://www.bridgeforlaget.se/spel-datorprogram/spelprogram/jack-6-0
GoTo 19: https://www.bridgeforlaget.se/spel-datorprogram/spelprogram/goto-bridge-usb-
:
:

https://www.bridgeforlaget.se/spel-datorprogram/spelprogram/jack-6-0
https://www.bridgeforlaget.se/spel-datorprogram/spelprogram/goto-bridge-usb-sticka


Spel på internet

• BBO (gratis) - Ingen installation bara registrering

• FunBridge (kostar per giv / månad /år)
Bra gratis interaktivt utbildningsprogram
12 kapitel på svenska – Nordisk Standard

• Spela med kompis/partner mot andra

• Spela på PC, platta eller smartphone
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Egenträning

På dator/platta
• Jack 6.0 (bara Windows PC) (”Världsmästare”)
• GoTo Bridge (PC, Mac, Ipad, Android platta)

På Internet
• BBO (gratis – SAYC Std American Yellow Card)
• FunBridge (kostar per giv / månad /år)

• Helst samma budsystem som ni lärt
• Bra ”spel-motor” 
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Vad händer härnäst?

• Sätt upp er på listan om ni vill köpa Jack 6/GoTo 19

• Ni kan boka/avboka 10/3 via bbkbbo@outlook.com

• Vi skickar in beställningen 11/3!

• När vi fått ”paketet” och fixat lokal inbjuder vi till 
en workshop, där vi hjälps åt att få det hela till att 
fungera på era datorer/plattor….
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