3.8 SPELA MINIBRIDGE PÅ DIN SMARTPHONE
Med Synrey Bridge som applikation (app) i din smartphone eller padda kan du träna MiniBridge på
egen hand, inte nog med det, du kan träna när och var du vill som det passar!
Hur kommer du igång?
Gå in på din I-phone/Smartphone eller dito padda och sök i ”App Store” eller
”Play Butik” efter ”Synrey Bridge”. När du funnit Synrey Bridge, som är gratis,
installerar du appem. Med det klart öppnar du densamma för att registrera
användarkonto, sätt upp din kontaktinformation välja användarnamn och
lösenord.

Dina alternativ
Med all registrering klar, kommer du när du väljer att logga in i appen till,
Synrey Bridge lobby som du ser till vänster och där kan du i princip göra tre val.
Dessa är att spela Whist (Trick Taking Bridge) MiniBridge (förenklad
budgivning) eller helt vanlig Bridge. I alla tre fallen kommer du spela själv med
datorernas hjälp men ditt resultat jämförs mot alla andra som är med och
spelar.
Du kan t ex i Daily Pairs, varje dagen i veckan spela en par- och eller lagtävling
om 12 brickor mot alla andra som väljer att göra det.
Du kan om du går in i More, välja att spela Robot Challenge och spela Bridge
mot datorerna, där är det tvåbrickors minitävlingar. Du har utan kostnad access till fem sådana per
dygn och även de rankas mot övriga spelare.
Vad gäller system så kommer du spela amerikanska 2/1. Kort förenklat 5-5-3-3 och 15-17NT med
svaga tvåöppningar. Bjuder man 2-över-1 så är det krav till utgång.
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Så här spelar du Bridge

Om du exempelvis hade valt Daily Pairs kommer du till en startsida där allt är nollställt, i exemplet
ovan kan du se att det just nu är 72 spelare som deltagit. Tiden som kvarstår på tävlingen är 19
timmar och 34 minuter. Du klickar på play och kommer genast till bricka 1 varvid du också fått upp en
budlåda på skärmen, Nord och Öst har passat och det är din tur att bjuda med 16 hp och 4-2-5-2
fördelning. En del hade säkert valt 1NT, jag valde mer politiskt korrekta 1 ruter, mest för att visa hur
man kan se hur bud förklaras. Om du undrar över ett bud som du ska bjuda klickar du en gång på det
i budlådan och beskrivningen kommer upp, dubbelklickar du så bjuder du. Vill du veta vad din
partners eller motståndarnas bud betyder klickar du på det som redan är bjudet.

Efter obduktion visade det sig att vi saknade alltför många ess för att det skulle vara hälsosamt att
bjuda slam. Vi stannade i fem ruter och fick hjärterdam i utspel som gick till Öst ess, varpå mera
hjärter följde till din kung. I det här läget hade man en trumffärg att lösa och två spader förlorare,
men det är ju partävling så det handlar inte om att till varje pris spela saftey. Du vann för hjärteress,
cashade spaderess och stal en spader i bordet. Varpå du provade ruternio från bordet som stod,
haken är att Väst sakade hjärteråtta… du fortsatte då med ruterdam, som också stod. Klöveress och
klöverkung följde, varpå damen trillade från Öst och dina klövertia plötsligt var stor och kunde
användas som extra trumf, Öst stal med åttan och du stal över med handens tia. Spader till stöld och
klöver till stöld med efterföljande uttrumfning gav dig till sist tolv stick och 70.83% på brickan.
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Du kan alltid gå in och titta på en gammal bricka hur de
bjudit eller spelat genom att bara klicka på den likväl som
du kan titta på hur du själv spelade i dubbeldummy genom
att klicka upp den.
Lägg märke till överst på skärmen har du MP i grönt samt
IMP i vitt. Klickar du på IMP kommer du till lagtävlingen som
fungerar på samma sätt, fast då tävlas det om IMP istället
för %.

Därefter rullar det hela vidare och du är åter där du började, med den skillnaden att du har fått ett
resultat på bricka ett och det hela ackumuleras.
Spela Minibridge
Att spela Minibridge fungerar på ungefär samma sätt, bara det att man ”genar i budgivningen” där
du möts av följande ”budgivningsvy”:
Som du ser har Nord fördelningen 2-4-2-5 och hela 23 hp. Du har 7-2-31 och 4 hp. Här väljer man alltså direkt kontrakt. Du klickar på fyra
spader och får ruterkung i utspel. Sen rullar det på precis som man
spelar vanlig bridge. Ditt val om att spela fyra spader visade sig vara
klokt då spaderkung satt fel och partnern hade dam-knekt punkt i
spader. Nu gick det att gå hem i sex spader om man chansade på rätt
spelplan, fyra spader med fem trick gav ändå helt ok +4 IMP.
Lycka till med ditt Synrey spelande!
Lycka till med både träning och tävling!
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