
SPELA BRIDGE PÅ SYNREY
Generellt:  
Efter att ha installerat och loggat in i din app 
kommer du till en portal som ser ut som bilden 
nedan. 

Du har nu några val:  
 
1. Spela ”Trick Taking Bridge”, det är vad vi i 
Sverige kallar för Minibridge.   
2. Du kan spela ”Mini Bridge”. Detta kallar vi 
för Minibridge - tävling. 
3. ”Daily Pairs”. Här kan du spela två tävlingar 
om dagen. Den ena med par- och den andra 
med IMP beräkning. Systemet nollställs 05.00 
varje morgon, varpå nya tävlingar erbjuds.  
 
Alla tävlingar ovan är om 12 brickor. 
  
4. Därefter finns ”Tournaments”. Du kan lägga 
till dinna bridgekompisar som vänner och utma-
na dem på korta ”lagmatcher”. Dessa utmaning-
ar kommer in under Tournaments. 
 
Allt är helt gratis.
 

Trick Taking Bridge 
 
1. Efter att ha klickat på ikonen för Tricktaking 
Bridge kommer du till portalen för din tävling.

Klicka nu på den orangea playknappen varpå 
din första bricka kommer komma upp. 
 



Du ser dina 13 kort längst ned på skärmen. 

Överst ser du en översikt över din partners kort 
och framförallt  hur många kort partnern har i 
respektive färg (3 spader, 4 hjärter, 2 ruter och 4 
klöver). Du kan i mitten se hur honnörspoängen 
sitter fördelade kring bordet. När ”din sida” har 
18hp+4hp har ni majoriteten och får bestämma 
om det ska spelas med en trumffärg eller om 
NT-spel ska bedrivas. 
 
Med 8 hjärter tillsammans bör valet falla på att 
spela hjärter trumf. Det gör du genom att klicka 
på hjärterikonen i mitten och därefter på den 
blå ”OK-knappen”. 

Klicka på ”Confirm” och du är igång och spelar: 

Ditt mål är ju att med hjärter som trumf vinna så 
många stick som möjligt. Du har fått flera led-
trådar som borde underlätta. En av de främsta 
är att Väst har 16 hp och Öst bara 2 hp. Efter-
som vi kan se tre knektar, vet vi, att Östs enda 
honnör (gubbe) är en dam. Väst spelade ut spa-
derkung, då det var bekvämt att ha Väst inne la 
du en liten från båda dina händer. Väst fortsatte 
nu med ruterfem som gick till knekt, dam och 
din kung. Du spelar ett kort genom att klicka på 
det två gånger.



Du fortsätter spela på och det är lite ”Ping-
Pong” med Väst, när det är tre stick kvar att spe-
la säger dock datorn att dina kort är stora och 
det blir en ”claim”, här klickar vi på ”Accept” 
och vår första bricka är färdigspelad.

Nu kastas vi åter till tävlingslobbyn och kan se att 
vi på vår första giv vann 9 stick, vi är tvåa av totalt 
17 spelare som försökt. Vår score är 90 poäng. 
 
Nu är det bara fortsätta trycka på Play så kom-
mer giv två upp och din tävling fortsätter. Under 
”History” kan du se gammal tävlingshistorik 
och under ”Ranking” kommer du kunna gå in 
och se vad övriga som är med i tävlingen har 
presterat.  
 
Efter att ha gått igenom Trick Taking, kan du 
pröva lyckan med Minibridge och sen är inte 
steget så långt innan du kan börja med riktig 
bridge.  
 
Enjoy!


