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Provbridge är ett bra sätt att marknadsföra bridge. Genom att låta dina deltagare aktivt
prova på förstår de lättare vad bridge handlar om. Historiskt sätt har vi varit dåliga på
att förklara själva tävlingsmomentet i bridge. Vi gissar att inte ens hälften av de
kursdeltagare som går ut efter avslutad nybörjarkurs har svaret på frågan: Vem är din
motståndare? Men den här frågan och många andra ger ditt provbridgearrangemang
svar på!
förklara hur man räknar ut resultatet på en tävling.
Framförallt har många svårt att förstå, även efter
åtskilliga timmar på bridgekurs, att motståndarna inte
är de som man spelar mot vid bordet, utan de andra
som håller i samma kort under kvällen.

FEM DOKUMENT
Vi har tagit fram fem dokument som hjälp för att
arrangera provbridge.
1. Faktablad med information om Provbridge
- det är just det du läser nu.
2. OH-bilder med förslag till uppställning om
hur du genomför din provbridge. Om du inte
har tillgång till OH kan du använda dem som
disposition för din presentation.
3. Givsamling för provbridge
4. Protokoll för provbridge
5. Idébank för att fixa ett arrangemang

JÄTTEVIKTIGT!
Det är av yttersta vikt att du har med dig en lista där
du skriver upp intresserade personer. Försök få med
så kompletta uppgifter som möjligt. Namn, adress, epost och telefonnummer är det viktigaste. Detta så att
ni i ett senare skede kan kontakta dem om de inte
kommer när er kurs startat, men också så att ni ska
kunna påminna dem.

UTGÅNGSPUNKT
TILL START

Vi utgår från att du har en tid och plats där du ska
hålla till. Likaså är all marknadsföring gjord och du
har en inbjudan med information om den
nybörjarkurs som ska börja om några veckor.

Låt oss säga att du nu har fått fyra eller åtta personer
som ska spela provbridge. Du har dispositionen över
ditt upplägg klart via OH-bilderna. Så här kan du gå
igenom dem.

Väl på plats har du bridgebord och fyra givar
duplicerade. Du kan själv välja huruvida du vill göra
detta på ett bord eller simultant över flera.

VAD SKA HÄNDA?
Vad som ska ske är att vi ska lära dem att spela
sangspel, och de ska framförallt få tävla.
Just tävlingsmomentet är ju lite märkligt – vi har ju
lyckats skapa ett spel där turen i princip är eliminerad,
vilket inte är normalt om man jämför med andra
kortspel. När det hela är klart måste man därför
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Bild 1
Hälsa deltagarna välkomna till presentationen som ska
ta dem in i bridgens underbara värld. Se till att skapa
personlig kontakt genom att ta i hand och presentera
dig.
Bild 2
Presentera vårt förbund och berätta att vi har ungefär
23 000 tävlingsspelare, 400 klubbar runt om i landet,
sex landslag och berätta litet om er klubb.
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PROVBRIDGE INSTRUKTION

Bild 3
Bridge är ett kortspel för fyra personer. Vi spelar ihop
två och två. Vi spelar med en vanlig kortlek där esset
är det högsta kortet och tvåan det lägsta.
Bild 4 – visa upp hur den ser ut!
I bridge använder vi oss av en bridgebricka. Den
innehåller fyra fack som är märkta Nord, Syd, Öst
respektive Väst. I vardera av dessa fack ligger 13 kort.
Nord-Syd bildar ett par och Öst-Väst ett annat par.
Bild 5
Bridge går ut på att vinna så många stick som möjligt
tillsammans med sin partner. Ett stick är när alla
spelare spelat var sitt kort.
Bild 6
Du måste följa färg om du kan. Om det spelas en
spader, måste du också spela en spader om du har
någon.
Har du inte det, lägger du ett valfritt kort i en annan
färg. Bra är att spela ett kort som du tycker är dåligt
och inte tror att du kan vinna på, senare i spelet.
Bild 7
Det högst spelade kortet i varje stick vinner sticket.
Den som vunnit föregående stick, spelar ut i nästa
stick.
Ge dem nu en kortlek och låt dem provspela lite. Avsikten är
att de ska kunna följa färg, saka när de inte har och veta när
de ska spela på i nästa stick osv.
Bild 8
Nu ska ni få lära er några av de saker som gör att
bridge skiljer sig från andra kortspel. Du som sitter
Nord och är ”Giv” kallas för spelförare. Det är du
som kommer att vara ”the big boss” på den här given.
Du ska spela dina egna och din partners kort! Du som
sitter Öst kallas för utspelare och ska starta spelet
genom att spela ut ett valfritt kort.
Du som sitter Syd är ”slaven i gänget” och kallas för
träkarl. När utspelaren spelat ut, förvandlas han till
försvarsspelare vilket även hans partner är.
Träkarlen lägger, efter utspelet, alla sina kort på
bordet, fullt synliga och sorterade i färger. Träkarlen
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lyder därefter bara order från spelföraren om, vilket
kort som ska spelas.
Som du nu ser är det den som är giv på brickan som är
spelförare. De har alltså ingen budgivning och de spelar bara
sangspel, dvs. utan trumf. I övrigt är det bridge i allra högsta
grad.
Bild 9
När varje spelare spelat ett kort, har man spelat
färdigt det sticket. Eftersom flera ska spela samma giv
behåller varje spelare sina kort.
Vartefter korten spelas lägger man dem i en linje
framför sig. Ett kort placerat som en etta, markerar
ett vunnet stick. Ett kort markerat som ett minus,
markerar ett förlorat stick. Glöm inte att du spelar
tillsammans med den som sitter mitt emot dig. Vinner
din partner sticket, gör du det också!
Det är här de får återkopplingen till att det faktiskt är de par
som kommer efter som ska dras med samma bra eller dåliga
kort som man jämförs mot. Poängtera att det är ett parspel och
att om partnern vunnit har de också gjort det.
Bild 10
När varje giv spelats färdig, måste man fylla i ett
protokoll. Detta har man som underlag när man ska
räkna ut vem som vunnit respektive giv som man
spelat.
Eftersom alla som tävlar har exakt samma kort, spelar
det ingen roll om man har dåliga eller bra kort. Det
hela handlar om att vinna så mycket som möjligt! På
protokollet skriver du vid rätt giv, vem som var
spelförare, hur många stick respektive par vunnit och
vad man heter.
Giv 1-4
Nu är det dags att släppa loss dem, denna
introduktion tar cirka 10 minuter från bild ett till tio.
Ge dem ett protokoll och de fyra givarna som ska
spelas. Låt dem spela! Om det är helgalet eller
halvgalet spelar ingen roll. Det viktigaste är att de har
roligt och att de förstår vad det går ut på.
Lycka till!
Micke Melander
Förbundet Svensk Bridge
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