BBO - resultatet af holdkampene
Når vi er færdig med at spille holdkamp lægges resultatet op på hjemmesiden “Bridge for
begyndere"
https://bridgefb.dk
⁃ vælg BBO-turnering
⁃ vælg den aktuelle dato
Du vil herefter kunne se resultatet af hver enkelt runde f.eks
Resultat: xx-xx Se spillene her
Hvis du vælger at se spillene, åbnes et nyt vindue, hvor du kan se resultatet af hele runden gældende
for hele holdet.
Øverst på siden står oplysningerne om runden.
Nedenunder ser du henholdsvis dit eget bord og dine holdkammeraters bord.
Mellem bordene står der hvilke hold der spiller mod hinanden.
Til venstre står det hold, som spiller N/S ved bord 1 og Ø/V ved bord 2 (det venstre hold)
Til højre står det hold, som spiller N/S ved bord 2 og Ø/V ved bord 1 (det højre hold)
Under bordene kommer 7 kolonner, som BBO desværre viser uden overskrifter.
Kolonnerne er følgende:
Spilnummer
⁃ Viser spilnummer
Slutmelding/resultat for bord 1
⁃ viser slutkontrakten og hvor mange stik
⁃ formatet er xyzv
⁃ xy=slutkontrakt - x=1-7, y=S-spar, H-hjerter, D-ruder, C-klør, N-sans
⁃ z=meldt af - N-nord, S-syd, E-øst, W-vest, x-doblet, xx-redoblet
⁃ v=resultat (+a)-viser antal overstik, (-a)-viser antal understik, (=)-viser at kontrakten gik lige
hjem
Score for bord 1
⁃ viser scoren for det enkelte spil, som vi kender det fra parturneringer. Hvis N/S vinder, vises
scoren uden fortegn. Hvis Ø/V vinder, vises scoren med - fortegn.
IMP (se nedenfor) for det venstre hold
IMP (se nedenfor) for det højre hold
Slutmelding/resultat for bord 2
- se ovenfor under Slutmelding/resultat for bord 1
Score for bord 2
⁃ viser scoren for det enkelte spil, som vi kender det fra parturneringer. Hvis N/S vinder, vises
scoren uden fortegn. Hvis Ø/V vinder, vises scoren med - fortegn.

Beregning af IMP.
Når et spil er slut opgøres det samlede resultat for spillet ved begge borde. Dvs man finder
differencen mellem de 2 scores, ved at tage scoren fra bord 1 og fratrække scoren fra bord 2.
Er resultatet positivt er det venstre hold, der får IMP
Er resultatet negativt er det højre hold, der får IMP
IMP står for International Match Point og tildeles efter denne tabel (uddrag)
Scoreinterval
IMP
20-40
1
50-80
2
90-120
3
130-160
4
.
.
.
750-890
13
osv

I kolonnerne Slutmelding/resultat er det muligt at trykke på det enkelte spil for begge borde. Hvis
man vælger dette vises et nyt vindue, som viser Spilnummer, kortfordelinger og meldeforløbet.
Hvis man ønsker at se hvorledes der blev spillet kan man trykke på next og derved få hele spillet
vist.
Der findes 6 knapper, som beskrives her:
Rewind
⁃ spoler tilbage til start
Previous
⁃ går et step tilbage (et enkelt kort eller et helt stik)
Next
⁃ spiller et enkelt kort eller et helt stik
Options
⁃ Pictures of cards / hand diagram - er forskellige måder at vise kortene på
⁃ Hide played card / Show played card - man kan vælge om de spillede kort stadig skal kunne ses
på hænderne eller om de skal fjernes
⁃ Advance trick by trick / Advance card by card - vælg om hele stikket skal spilles eller om det
kun er tilspil fra 1 hånd der skal spilles, når der trykkes next. Ændrer også betydningen af
knappen Previous
GIB
⁃ Står oprindelig for Goren-in-a-Box eller Ginsberg’s-Intelligent-Bridge
⁃ Her er det i bund og grund en robot, som beregner hvor kontrakten ender, baseret på udspil af et
bestemt kort. Rød markering er understik, grøn markering med tal er overstik og grøn
markering med = betyder at kontrakten går lige hjem.

Play
⁃ Ved at vælge denne, bryder man ind i spillet og man kan nu vælge hvilket kort der skal spilles.
Dette er værdifuldt, hvis man en sjælden gang er kommet til at spille forkert, så kan man nu
efterprøve om korrekt spil ville give et bedre resultat.
⁃ Knappen ændrer tekst til Exit, som man kan trykke på, hvis man ønsker at gå tilbage til spillet

