
Brickläggning i Lomma. 
Bridgehänder kan och ska variera – det är ju charmen med spelet. När brickläggningsmaskiner 

används finns alltid misstanken om något ”lurt”. I tisdags drabbades jag av ett antal givar som väckte 

misstankar hos mig, förmodligen ogrundade – även det osannolika inträffar ju (”Harrisburg”).  

När jag tittar på det såg det ut så här: 

Och om jag minns rätt fick jag två gånger på rad upp nävar med 7-kortsfärger, 

vilket väl ska hända någon gång. Tittar man på de balanserade var det 13/24 

dvs lite mer än hälften. Materialet är ju alldeles för litet för att dra några 

slutsatser av… 

Tittar man på vår sammanlagda fördelningar och vår längsta färg så hade vi 

10-korts färg vid 4 tillfällen, 9-kort vid 6, 8-kort vid 11 och 7-kort vid 3. Även 

dessa siffror känns lite skeva… 

Det torde vara omöjligt att för 24 givar kunna uttala sig med någon signifikans 

om fördelningar avviker från det som gäller teoretiskt vid perfekt blandning:  

(http://www.durangobill.com/BrSuitStats.html )  

 

Dvs sannolikheten att få 7-4-2-0 = 0,36%. För att det ska hända 1 gång på 24 givar blir väl då: 

0,0036*24 = 8,6% chans att få det en kväll. Två gånger samma kväll blir väl: 0,086*0,086 dvs 0,7%, så 

visst kan ju sånt hända om jag nu lyckats räkna rätt. 7321 har 1,9% och 6430 1,3%.  

För att öka säkerheten i uttalandet kan man ju göra analysen över ett större antal givar. I min databas 

BridgeFacts lagrar jag alla givar spelade i Bjärred, Lomma, Lund och Staffanstorp som finns 

http://www.durangobill.com/BrSuitStats.html


redovisade på Spader. I Lund och Staffanstorp har ju brickläggning använts länge, medan vi i vår 

kommun har avhållit oss. Lomma startade i november om jag minns rätt, så underlaget för att 

observera avvikelser är lite magert. Totalt i databasen finns 221486 händer: (53731,5 brickor – det 

finns brister i databasen ) 

 

Fliken ”Sammanställning1” i bifogat kalkylark. Man ser en tendens till lite fler balanserade händer för 

Bjärred och Lomma vilket brukar påpekas om ”handblandat”. Om man antar oberoende vilket inte är 

sant om utfallet då det är alla väderstrecken för alla givarna. Enligt DurangoBill gäller teoretiskt: 

1S=12,6%    2S=35,6%    3S=4,2%  och B=47,6%   

Man ser att Lund och Staffanstorp stämmer bättre med de ”korrekta” värdena. 

 

Vad har då hänt i Lomma sedan den 1 november? 

Från fliken ”Sammanfattning2” kan man se: (E=efter 1Nov, F=före) 

 

Bjärreds siffror redovisas för att demonstrera hur variationen kan vara naturligt. Det man ser är det 

väntade – en liten nedgång av balanserade händer i Lomma (49,45% -> 48,74%) och en lite ökning av 

2-färgshänder. Tittar man på variationen verkar siffrorna för Bjärred variera mer under denna tid än 

vad som hänt i Lomma. 

SLUTSATS: Jag finner ingen signifikans i att påstå att givarna i Lomma ej sammanfaller med det man 

kan förvänta. 

 


