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Artikel – En annorlunda vår

Våren har kommit! 

Den är här, precis som varje år, 
men ändå är ingenting sig likt, 
allting är upp och ner … 

För inte har jag någonsin trott att den 
viktigaste och mest oumbärliga saken 
jag måste ha i min handväska är en 
flaska handsprit? 

Inte inbillade jag mig att för att hälsa 
på någon - istället för att skaka hand 
eller kramas ska man knuffas med 
armbågarna och dessutom ska detta 
betraktas som artighet. 

Denna vår blev jag också tvungen att 
uppdatera min uråldriga uppfattning 
om gott uppförande. 

När man nyste förut brukade man 
vänligt säga det latinska uttrycket 
”prosit” som på svenska betyder ”må 
det gagna”. 

Nyser någon nu i närheten av dig, sä-
ger du på skarpen ”gå härifrån”.

Och allt detta på grund av coronavi-
ruset. Små och stora företag går i kon-
kurs, börsen rasar. I och med risken för 
smitta är det livsfarligt att åka buss och 
tunnelbana. 

Jag tar ensam en rask promenad till 
parken bredvid och räknar noga av-
ståndet till närmaste synliga medmän-
niska. Var det två eller tre meter det 
borde vara?

Coronakrisen påverkar förstås ock-
så vårt älskade spel bridgen och om-
ständigheterna kring dess existens. De 
flesta klubbar i landet har antingen 
helt stängt verksamheten eller kraftigt 
minimerat den. 

S:t Eriks styrelse vädjar till sina med-
lemmar att hjälpa till. Bara en månad 
utan ligaspel innebär en minskad in-
täkt på drygt 400.000 kr. medan må-
nadshyran är 160.000 kr. 

Förslaget är att slutspelets bordsavgif-
ter på totalt 2 500 kr/per lag ska beta-
las i förväg. 
Skulle ligan komma igång i maj så 

kommer förstås spelet att vara gratis 
för de som har redan betalat. 

Alla bidrag utöver det tas emot tack-
samt. Och så försöker alla att bidra 
med så mycket som den enskildes bud-
get tillåter.

Men hur ska vi fortsätta spela utan risk 
att hamna på intensiven? Hur ska vi 
bota bridgeabstinensen? Vad rekom-
menderas de många av klubbens med-
lemmar som är över 70 år och ingår i 
riskgruppen? 

Min ordinarie partner Erik Åsbrink 
tillhör riskgruppen. Ja, i högsta grad! 
Han har fyllt 85 och så här förklarar 
han situationen: 

”Jag går på dialys tre gånger i veckan 
och cyklar en halvmil varannan dag 
för att vara i så god fysisk form som 
möjligt. 
Jag ser också till att jag spelar på BBO 
några gånger i veckan, men detta är 
inte hur enkelt som helst. 
Man måste själv alertera sina konven-
tionella bud och förklara skriftligt vad 
de betyder. Det tar tid att skriva och 
många motståndare tappar fort tåla-
modet och skriver i chattrutan ”Faster 
please!!!” Man blir stressad av det.”

Så är det nu, när vi inte kan sitta läng-
re vid de gröna borden och måste nöja 
oss med en social distansering. Men 
först och främst måste vi tänka på att 
skydda de äldre och rädda liv. 

Orden riskvärdering, ansvar och sunt för-
nuft ekar i var och ens huvud. Vi kan 
i alla fall utöva vår älskade bridge på 
nätet. Jag loggar in mig på BBO för att 
spela med Erik. 

Min tur att bjuda, men muspekaren 
fastnar på skärmen. Jag försöker för-
tvivlat att trycka på tangenterna och 
meddela om felet i chattrutan, men 
där finns redan ett meddelande från 
en av motståndarna ”Faster, please!!!”
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Vi bridgespelare är ändå ganska 
lyckligt lottade under dessa ti-
der. I Coronavirusets väg ställs 
konserter, sportevenemang, och 
kulturaktiviteter in överallt i 
världen, men vi har fortfarande 
goda möjligheter att ägna oss åt 
vår hobby online! 

Vissa konspirationsteoretiker kanske 
kan börja tycka att det var otäckt bra 
tajming att Svenska Bridgeförbundet 
drog igång med onlineturneringar på 
plattformen Funbridge första mars, 
och inte ens en månad senare har ma-
joriteten av klubbspelet i landet ställts 
in. 

Jag måste erkänna att onlinebridge är 
långt ifrån samma nöje som att sätta 
sig vid det gröna bordet och se part-

Bridge på distans

nern skruva sig när man balanserar 
upp motståndarna i en utgång, eller 
höra fienderna skälla ut varandra ef-
ter ett misslyckat utspel – men, det är 
faktiskt ett mycket bra komplement, 
och ett bra tillfälle att fila på den egna 
tekniken. 

Förhoppningsvis är vi många som 
kommer tillbaka till bridgeklubben till 
hösten och har lärt oss att peta in mot-
ståndarna istället för att slå masken åt 
fel håll. 

Men det finns ju flera olika sätt att 
ägna sig åt bridge på nätet. När jag 
själv började med bridge för sisådär 13 
år sedan så var det i princip bara Brid-
ge Base Online som gällde. 

Jag loggade in, klickade för att hamna 
på ett slumpmässigt bord, och blev ut-
skälld av en och annan turkisk expert 
som inte riktigt hade tålamod med 
mina nybörjarmissar. 

Nu finns det mer att välja på, och jag 
har dessutom lärt mig hur jag kan 
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spela med mina egna vänner, eller 
följsamma robotar, och inte bara slum-
pens självutnämnda experter. 

De tre alternativen jag tänker beskriva 
finns tillgängliga via webbläsare på en 
vanlig dator, men de finns även som en 
nedladdningsbar app för telefon eller 
läsplatta. 

Bridge Base Online (BBO)
Den stora styrkan med Bridge Base 
Online är att här kan jag spela med, 
och mot riktiga människor. Personli-
gen föredrar jag att använda BBO från 
en ”riktig dator”, inte telefon eller läs-
platta. 

Det beror till stor del på att jag just 
spelar med verkliga människor, och 
gärna vill ha ett riktigt tangentbord 
för att kunna kommunicera med mina 
med- och motspelare. 

Kostnad
Det är också gratis att delta i de flesta 
sorters spel på BBO. Det händer dock 
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Gratis, möjlighet finns att 
hyra robotar eller betala 
för turneringar.

Testa gratis, sedan kan 
man köpa givar, betala för 
turneringar, eller obegrän-
sat spel månadsvis (c:a 150 
kr per månad).

Gratis

Spela med och mot riktiga 
människor
Spela med robotar
Titta på bridgestjärnornas 
matcher

Spel med robotar
Singelturnering med robot 
med chans att vinna brons-
poäng

Spel med robotar
Öva spelföringar
Öva minibridge

42 250 8 124 180
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Det finns också möjlighet att utmana 
dina vänner, och spela ”riktiga” brid-
geturneringar. 

Ett tips – det verkar krångligt att regist-
rera nytt Synrey-konto via webbsidan, 
men det går utmärkt i appen för Ipho-
ne/Android. 

Instruktioner finns länkade från 
http://www.svenskbridge.se/vill-du-
l%C3%A4ra-dig-att-spela-bridge

Mer tips: 
Se och hör hur världseliten tänker när 
de spelar kort på New Tricks Brid-
ge Club https://www.youtube.com/
newtricksbridgeclub

Artikel – Bridge på distans

ibland att jag köper några ”BBO-dol-
lar”, för att kunna hyra bridgerobotar, 
något som kan vara lämpligt om jag 
vill spela själv (utan de slumpmässiga 
experterna), eller träna tillsammans 
med min partner mot två robot-mot-
ståndare. 

Robothyran är en dollar per vecka, 
klart överkomligt!

Det går också att använda ”BBO-dol-
lar” för att spela turneringar med ro-
botarna, där man har chans att vinna 
tillbaka lite av dessa låtsas-pengar. 
Du kan inte ta ut pengar som du satt 
in! 

Mästarpoäng
Ett flertal klubbar och distrikt i Sverige 
har under den senaste månaden bör-
jat arrangera både partävlingar och 
lag-serier på BBO, där man kan spela 
om ”riktiga” mästarpoäng. 

För att delta i dessa måste du dock 
betala startavgift till den arrangeran-
de klubben, och flera av klubbarna 
begränsar deltagandet till sina egna 
medlemmar.  

Den sociala upplevelsen
Vid ett par tillfällen under den senast 
månaden har jag och mina bridgevän-
ner bokat in någon kväll i veckan där 
vi spelar tillsammans vid ett bord, eller 
till och med sätter upp lagmatcher. 

Vi har då dessutom kopplat upp oss via 
en videokonferens (helt fristående från 
BBO) så att vi ser, och hör varandra 
under spelet. Stundtals så känns det då 
ganska nära ”the real thing”.  

Att kunna höra någon sucka tungt när 
de upptäcker att trumfen sitter 5-0 är 
faktiskt riktigt kul, även om de befinner 
sig i en helt annan stad! 

Jag kan varmt rekommendera detta – 
det finns många olika videochattar att 
välja på – kanske har du tillgång till 
Microsoft Teams via jobbet och kan 
bjuda in till ett möte, eller så kanske ni 
alla finns på Messenger? 

Tävling vid eget bord
Så här sätter du snabbt upp ett eget 
bord för att spela med dina vänner 
(webbversionen). 

1. Se till att du, och tre vänner är inlog-
gade på www.bridgebase.com

2. Klicka på ”Lättsam”, välj ”Starta ett 
bord”.

3. Under ”Reservera platser” fyller du 
i användarnamnen på dina kamrater. 

Här kan du välja att inte tillåta publik 
(bakspelare), samt välja tävlingsform 
IMP (lagtävlingsberäkning) eller Top 
score (procent, som partävling)
 
Om jag ska vara helt ärlig så vet jag 
inte vad skillnaden är på att starta ett 
Vänskapligt spel kontra Tävlingsspel.

Är det bara du och din partner som vill 
spela tillsammans med varandra? 

Under ”Lättsam” så finns ett alternativ 
som heter ”Jag har en partner, för oss 
till ett bord.” 

Då får du skriva in din partners namn 
och så blir ni placerade på samma 
bord. 

Har du inte någon ordinarie partner 
online så går det förstås utmärkt att 
slå sig ner vid ett slumpmässigt bord, 
och hoppas på att man får spela några 
givar med trevliga med- eller motspe-
lare. 
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Lyckas man inte träffa på några såda-
na så finns ju alltid möjligheten att spe-
la mot robotar. De är snabba, skäller 
aldrig, men spelar ibland rätt mysko 
system! 

Funbridge
Ja – Funbridge kostar pengar i läng-
den. 

Du får dock ett antal gratisgivar när du 
har registrerat dig, så du kan ”känna 
på” plattformen innan du köper dig ett 
abonnemang eller turneringsavgifter. 

Även om du köper ett abonnemang 
med ”obegränsat antal givar” för en 
månad, så finns det en del turneringar 
där du får betala en extra avgift. 

Till exempel så kostar en 20-brick-
ors-turnering där du spelar om svens-
ka bronspoäng ca 26 kr extra. 

En annan stor skillnad jämfört med 
BBO är att här spelar du alltid bara 
med robotar vid bordet. 

Du kan ha flera tävlingar och utma-
ningar igång parallellt, vilket gör att 
det passar bra för att spela en, eller ett 
par givar åt gången, och sedan pausa. 

Toppen när man väntar på bussen (el-
ler sitter i ett riktigt tråkigt möte!) 

Även om du hela tiden spelar med ro-
botar vid ditt eget bord, så jämförs du 
med vad andra människor lyckas pre-
stera med dina kort – och med samma 
robotar. 

Spela utmaningar 
Något av det jag själv gör mest på 
Funbridge är att utmana mina brid-
gebekanta. En utmaning består av fem 
brickor, som vi bägge spelar. Beräk-
ningsformen för detta är IMP/lagtäv-
ling. 

Spela om bronspoäng 
Sedan 1 mars i år så finns det möj-
lighet att spela singelturneringar om 
äkta bronspoäng. Dessa turneringar 
hittar du under menyvalen Spela en 
tävling -> Förbundstävlingar -> Sveri-
ge-Bronspoäng. 

Varje dag spelas en 20-brickorstur-
nering som alternerar mellan partäv-
lingsberäkning (MP) och lagtävlingsbe-
räkning (IMP). Man har ett dygn på sig 
att spela sina brickor. 

Du kan se ditt resultat, och alla brick-
or, på www.svenskbridge, och varje 
dag spelar mellan 40 och 90 personer 
dessa tävlingar.  

Interaktiv bridgekurs
På Funbridge finns också en möjlighet 
att gå igenom kursen ”Spela bridge” 
interaktivt, och spela träningsgivar. 

Detta hittas under det orangea avsnit-
tet Kom igång -> Träna, Kom igång med 
bridge. 

Roboten på Funbridge heter Argine, 
och hon är en väldigt trevlig bekant-
skap. Det är tämligen enkelt att kom-
ma överens om ett budsystem, marke-
ringar och annat. 

Med mig har hon gått med på att spela 
med 2 Ruter-multi-öppning, och vi har 
kommit överens om aggressiva spär-
rar! 

Du hittar dessa överenskommelser un-
der Meny –> Inställningar – > Spelinställ-
ningar.  

Mer instruktioner: http://www.
svenskbridge.se/funbridge/hur 

Synrey 
Synrey bridge är en färsk spelare på 
marknaden! 

Det som är helt unikt med Synrey är 
att här kan du spela minibridge! 

För er som någon gång försökt intro-
ducera vänner eller familj till bridgens 
underbara värld så är minibridgen nå-
got som ger er chans att komma igång 
med spelet efter bara någon kvarts in-
troduktion. 

Har du inte hört talas om minibridge? 
OJ! Hoppa genast in på http://www.
svenskbridge.se/minibridge-synrey

Väldigt kortfattat så är poängen med 
minibridge att koka ned budgivningen 
till en väldigt enkel process, och på så 
vis sänka tröskeln till bridge avsevärt. 

En budgivning i minibridge går ut på 
att var och en vid bordet berättar hur 
många HP de har på sin hand, och se-
dan får sidan med flest HP välja om de 
ska spela med eller utan trumf. 

Den blivande spelföraren får se träkar-
lens fördelning, och väljer sedan färg/
sang. 

Sedan fortlöper spelet precis som riktig 
bridge!
 
Även på Synrey spelar du enbart med 
robotar vid bordet – och här finns allt-
så möjlighet att dels öva bara att ta 
stick (Trick Taking Bridge), med eller 
utan trumf. 

För den som gått vidare till nästa steg 
i minibridgen kan man även välja nivå 
på sitt kontrakt (Mini Bridge) – med 
hjälp av den gamla trappan. 


