
Vi kommer under verksamhetsåret att arrangera ett antal 
föreläsningar på klubben i samband med tisdagsspelet.  
Föreläsningarna vänder sig till dig som vill lära dig lite mer 
om ditten och datten och utveckla ditt bridgespel.  
Du behöver inte anmäla dig, bara komma när du tycker det 
är ett ämne som intresserar dig.  
Vi håller till i lokalen på Tjörn och startar 17.15 och håller på 
ca en timma. Kostnad 20 kr för medlemmar, 30kr för icke 
medlemmar per föreläsning. 
 

 Alla välkomna! 
 
Datum Ämne   Lärare 
7/10 RKCB   Eva Andersson 
18/11 Kontrollbud  Eva Andersson 
9/12 Ledtrådar  Stig Olausson 
13/1 Försvarsspel  Leif Martinsson 
10/2 Spelplan   Kjell Glans 
10/3 Utspel   Kjell Berg  
21/4 Spela med oddsen  Eva Andersson 
5/5 Spärrbud   Eva Andersson 
 
Vi använder material från Svenska Bridgeförbundet. För mer info om varje föreläsning, se nästa sida.

   



Ämne   Beskrivning 

RKCB (Roman Key Card Blackwood) RKCB är en slamkonvention som används i 
   slambudgivningar för att kontrollera att man har 
   tillräckligt antal ess och tillräckligt bra trumf. Kallas i 
   dagligt tal  för ess fråga med 5 kungar. 

 

Kontrollbud   Hur man i slambudgivning säkerställer att  
   motståndarna inte kan ta två trick  

 

Ledtrådar   Hur tar man tillvara de ledtrådar man fått från 
   budgivningen i så väl spelföring som försvarspelet. 

 

Försvarsspel   Visst är det jobbigt att spela bridge mot bra försvar. 
   De där som kan lukta sig till vilken färg de ska vända 
   i och aldrig ger dig några  extrastick. Hur gör dom 
   egentligen? 

 

Spelplan   Hur gör man upp en bra spelplan. Var har jag mina  
   spel? Hur skapar jag fler stick? Saknar jag ingångar? 

 

Utspel   Vad ska man tänka på när man spelar ut?  Vad
   innebär de olika utspelsmetoderna?  

 

Spela med oddsen  Hur kan du öka din chanser att spela rätt, när du har 
   ett val. Vad är det för sannolikheter för att ett visst 
   kort sitter där eller där.  

 

Spärrbud   Spärrbud är ett tveeggat vapen. Det kan effektivt få 
   stopp på motståndarna, men också kosta en massa 
   bet. Hur vet man när och på vilken nivå man ska 
   spärra? 


