
Vejledning for naboklubber til deltagelse i Faxe BK sommerbridge - tirsdage kl. 19 
 

Tilmelding 

Når et par har aftalt at spille i en bestemt turnering på BBO, skal den ene spiller invitere den anden, og den 
anden spiller skal acceptere invitationen. Turneringsarrangøren kan ikke tilmelde par, parrene skal selv gøre 
det. Dette kan ske op til 2 timer før, og begge spillere skal være online på det tidspunkt, hvor man inviterer 
henholdsvis accepterer. Så man skal altså lige blive enige om, hvem af de to, der gør hvad og på hvilket 
klokkeslæt. 

Disse regler gælder alle turneringer på BBO. Når det er en betalingsturnering er det tilstrækkeligt, at den 
ene spiller har BB$ på sin konto. 

Når turneringen som her starter kl. 19 kan tilmelding derfor ske samme tirsdag fra kl. 17 og frem til lige før 
kl. 19. Mellem kl. 17 og 18 er tilmelding imidlertid reserveret til Faxe BK-medlemmer, evt. med substitutter. 
Kl. 18 frigives turneringen, så andre kan tilmelde sig de resterende pladser op til max 12 par. 

Vælg:  +   +  

Turneringerne er sorteret efter, om hvor mange minutter de starter, så hvis man tilmelder sig f.eks. kl. 
18:30, skal man bladre ned i listen og finde turneringerne der starter om 30 minutter. Der finder man en 
turnering, der hedder noget med ”Faxe BK”, f.eks.: 

 

Klik på titlen. 

Dette skilt kommer op: 

Indtast makkers navn, og makker skal være online. 
Når der er indtastet navnet på en spiller, som er 
online, kan man trykke på ’Inviter’. 

Hvis makker ikke har BB$, kan man vælge at betale for 
begge ved at afkrydse feltet forneden. 

Hos makker kommer der et skilt med invitation op, og når der er trykket på   , er 
man tilmeldt. Man kan se, at man er tilmeldt, ved at turneringen nu er blevet gul på listen ovenfor. 

Hos begge kommer der også et skilt, der spørger om DBf-nummer. Det kan man ignorere. 

Turneringsstart 

Herefter er det vigtigt at være logget på inden kl. 19. BBO starter turneringen på det fastsatte tidspunkt, og 
er man ikke logget på, er man simpelthen ikke med. 

I øvrigt skal man ikke foretage sig noget. Kl. 19 skifter ens skærm automatisk udseende, og man sidder 
automatisk ved det første bord og spiller spil nr. 1 mod de modstandere, som BBO har valgt. 

Man kan ikke forlade turneringen, når man først er startet, men hvis man mister strømmen eller 
internetforbindelsen, kan TU-lederen indsætte en substitut ude fra den store bridgeverden. Det er en 
kedelig nødløsning for alle, så sørg for at pc’en er opladet. 



Er der et ulige antal par, vil der også blive indsat to substitutter. 

Vær opmærksom på, at ved de borde, hvor substitutterne sidder, chatter man og forklarer sine meldinger 
på engelsk. 

Turneringsforløb 

Alle spiller de samme spil i samme rækkefølge, så efter hver runde kommer der resultater under ’Historik’-
fanen. 

Vi spiller 21 spil - 7 runder à 3 spil. 

Når man har spillet det antal spil, der er opsat for en runde, skifter man helt automatisk bord. Der er ur på 
og 7 minutter pr. spil. Hvis man når 21 minutter (3 × 7 minutter) uden at være færdig, afbryder BBO sidste 
spil og tildeler 40%/40%. TU-lederen kan justere scoren, hvis der er en begrundelse for det. Alle kan se uret 
på sin skærm og hvordan det tæller ned fra 21. Hvis alle borde er færdige med runden før tid, skifter man 
bord allerede der. 

Der vil være indsat en 5 minutters pause efter 4. runde 

Trykker man forkert, kan man fortryde sin melding ved at trykke på    og ’Fortryd’. 

Det er god stil, at modstanderne accepterer en anmodning om at fortryde en melding. Man kan også 
fortryde spil af forkert kort, men som modspiller bør man undgå at bede om at fortryde, da man jo nu har 
vist sit kort. 

Husk at man alerterer sine EGNE meldinger ved at indtaste forklaring, INDEN man trykker på meldingen. 

Man kan tilkalde turneringsleder ved at trykke på    og ’Tilkald turneringsleder’. 

TU-lederen hedder vDBF2405, men det er også mig, og da jeg selv sidder og spiller (som LJMadsen), vil det 
være fint i TU-ledertilkaldet at skrive hvilket spilnummer, der har givet problemer. Så kommer jeg ikke til 
bordet, før jeg selv har spillet dette spil færdigt. Skriv f.eks.: ”Hjælp til spil 12”. 

Det kan ikke lade sig gøre at melde udenfor tur, melde utilstrækkeligt, give forkert forklaring (fordi man 
forklarer sine egne meldinger), give makker ubeføjede oplysninger (for man kan ikke se makkers forklaring), 
spille ud udenfor tur eller begå kulørsvigt, så generelt er der færre TU-ledertilkald på BBO. 

BBO tildeler ikke forlænget spilletid til det tilkaldende bord, og problemer kan også afklares bagefter. 

Turneringsafslutning 

Når sidste spil er spillet, bliver man uden videre smidt ud af turneringen. Det virker lidt dårligt og er en flad 
fornemmelse, men sådan er systemet altså. Dog kan man nu ”ugle” ved de borde, der endnu ikke er 
færdige. 

Under fanen ’Historik’ har man løbende kunnet følge hvordan det er gået, og når sidste bord er færdig med 
sidste runde, kan man se, hvor meget man selv har scoret i %. 

Imidlertid vil man jo gerne vide, hvordan man ligger i det samlede resultat. Der går desværre en halv time 
efter turneringsafslutning, inden BBO publicerer det samlede resultat, og det finder man så under ’Historik’ 
+ ’Seneste turneringer’. 

De bedst placerede optjener BBO-mesterpoint (men ikke DBf-bronzepoint). 

Leif J. Madsen, 16/5 2020 


