
Vett o Etikett vid bridgebordet           
Nord kontrollerar: Rätt brickor, rätt par 
Given tar sina kort först (given ska bjuda först) 
RÄKNA till tretton kort! 
 
Rondtid 16 minuter/2 brickor 
 
Alertering! (visa alertkort/knack) - Rättighet att när din tur fråga den som alerterar 
vad budet betyder. 
 
När budgivningen är avslutad. Rättighet att fråga om budgivningen innan man 
spelar ut sitt första kort. 
 
Rätt hand spelar ut. BAKSIDAN upp! 
LÄGG KORTET SÅ ATT ALLA SER DET! 
 
NÄR är ett kort spelat?  – Då det har visats, eller spelföraren sagt ett kort. 
OM spelföraren spelar från fel hand. – Kan godkännas eller rättas till. 
Motspelaren spelar från fel hand. Straffkort. 
                     
                      
 
 
 
Vid oklarheter tillkalla tävlingsledaren! Döm aldrig själva 

 
 
 
 

 
 
BJUD, SPELA OCH AGERA SOM OM NI ALLTID MÖTTE ETT RUTINERAT PAR!  
 
Att vara en bra partner: 
 Säg inte något till din partner, som Du inte vill ha sagt till dig själv! 
 Glöm inte att partnern vill vinna lika mycket som DU! 
 Var aldrig oförskämd eller kritisera partnern när andra hör på! 
 När ni har tid över mellan givarna – prata inte bridge HÖGT! 
 Glöm inte att partnern är på samma sida som DU! 
 Ha trevlig och se till att partnern också har det trevligt! 
 Tyck om din partner och stötta alltid till 100! 
 Var frikostig med beröm då partnern gjort något bra! 

 
 
 
 
 

Otillåten upplysning är att: 
 
 Göra miner etc., när partnern bjuder/spelar. 
 
 Prata i korten. 
 
 Tankepaus följt av pass. Partnern kan bli avstängd. Får endast bjuda om han/hon har kort för att bjuda även 

on partnern passat. 
 
 Påpeka att stick markerats fel - tillåts i samma stick – men ej senare 
 
 Röra de andras kort. 
 
 Titta på kort i föregående stick om man vänt sitt eget (dock titta på eget innan nästa stick påbörjats). 
 
 Plocka i budlådan innan man bestämt sig. Att ta i ett färgbud och sedan ändra sig till pass kan vara 

utspelsvisande (otillåten) upplysning. 
 
 Tänka eller tveka innan man lägger ett kort om det inte finns något att tänka på, direkt oetiskt är att tveka 

om man har singelton. 
 
Om man anser att otillåten upplysning har förekommit och man tror att motståndarna kan ha dragit nytta av den 
kan man förbehålla sig rätten att kalla på tävlingsledaren senare. Om man inte är överens om detta - tillkalla 
genast tävlingsledaren. 
 
 Om spelföraren spelar från fel hand får vilken som helst av motståndarna protestera. Spelaren i tur kan 

dock godkänna. Felet ska inte bara rättas till av spelföraren.  Det är motspelarna som godkänner eller 
underkänner 

 
 Otillräckligt bud kan godkännas av motspelaren i tur. Felet ska inte bara rättas till. Det är 

motspelaren i tur som godkänner eller underkänner 
 
 Alertering (knack i bordet) skall förklaras endast om motståndarna frågar.  Alla får fråga när de är i tur, 

både under budgivningen och under spelet. 
 
 Felaktig/utebliven förklaring/alertering skall rätta till av spelföraren/träkarlen – före utspel – av motspelare 

- efter spelad bricka 
 
 Träkarlen lägger ut sina kort när utspelarens kort är spelat, dvs när man ser bildsidan på kortet. 
 
 När brickan spelats färdigt läggs korten in. Ev diskussion och analyser får ske någon annanstans 

än vid bordet. Byte skall ske när tävlingsledaren säger till. 
 
 Alla uppskattar inte gratislektioner. Sådana ges enbart om önskemål uttrycks och inte om byte är tillsagt. 
 
 Tävlingsledaren skall alltid tillkallas vid regelbrott. Spelarna skall aldrig döma själva. 
 
 Man får aldrig bli arg/sur för att tävlingsledaren tillkallas. 
 
 Tävlingsledarens beslut skall alltid respekteras. Är man missnöjd med tävlingsledarens beslut får man gå 

vidare till juryn eller till lagkommissionen. 

När får jag titta på spelat kort? 
Tills alla kort vänts. 
”Bundet” stick får ej vändas på! 

Protokoll: Nord ansvarar, Öst kontrollerar! 
Var överens om resultatet INNAN korten läggs ihop! 

Lägg tillbaka korten i RÄTT fack! 
SITT KVAR vid bordet till spelledaren säger ”Byt” 


