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Bridge Bridge -- ett coolt spel!ett coolt spel!

När
man spelar bridge

behövs bara en helt
vanlig kortlek!

•Ett spel för fyra personer

•Vi spelar ihop två och två

•En helt vanlig kortlek

•Esset är högst och tvåan lägst



Hur kan man tHur kan man täävla?vla?
Vi använder en bricka för 
att kunna tävla. Denna 
går från bord till bord när 
man spelar. 

Alla har ett eget fack på
brickan med 13 kort. 
Eftersom alla har samma 
kort spelar det ingen roll 
om det är ess eller tvåor. 
Det är din skicklighet som 
avgör till slut!



Vad gVad gåår det ut pr det ut påå??
Bridge går ut på att 
vinna så många 
stick som möjligt. 

Ett stick är när varje 
spelare spelat var 
sitt kort!

Man spelar ”medurs”
i tur och ordning.



En regel!En regel!

• Du måste följa färg om du 
kan!
- Om du har slut på kort i den färg som 

spelas får du spela valfritt kort. 

Detta kallas att ”saka”.

- Tänk på att om din partner vinner sticket så
vinner också du det! Syd vinner med klöverdam

Väst spelar åttan och Nord fyran -
Öst som inte har någon mer 
klöver ”sakar” då rutertvå.



HHöögst vinner!gst vinner!
Det högst spelade 
kortet i varje stick 
vinner!

Den som vunnit 
sticket, spelar ut i 
nästa stick. 

Vilket som helst av 
de som är kvar.I det här exemplet hade Öst vunnit med esset, 

och fortsätter spelet med valfritt kort.



NNåågra specialare...gra specialare...
1. Den som är giv kallas 

”spelförare”
2. Den som spelar ut kallas 

”utspelare”.
3. Den som är partner till 

spelföraren kallas  
”träkarl”

4. Den fjärde personen är 
”försvarsspelare”,  vilket 
också utspelaren är så
snart han spelat ut.

TrTrääkarlenkarlen

Så fort utspelaren spelat ut lägger ”träkarlen” upp 
alla sina kort på bordet. Träkarlen lägger det kort 
”spelföraren” bestämmer. 



Markering av stickMarkering av stick

+ eller -
Ett kort lagt som en etta markerar

ett vunnet stick, som ett minus
ett förlorat stick!

NNäär ett stick r ett stick äär spelat, lr spelat, läägger du gger du 
ditt kort i en linje framfditt kort i en linje framföör dig.r dig.



ProtokollProtokoll

LyckaLycka

till!till!

För att komma ihåg vad man spelat, 
vilket resultat man nådde osv. så
skriver man ett protokoll vid varje bord. 
Fyll i vem som spelar och hur 
många stick respektive par 
vunnit på de brickor ni 
spelat!


