
Snabbguide för spelare– delta i lagmatch, 

Riksmästerskap BBO 2020 
 

Du som spelare måste vara inloggad på BridgeBase Online (www.bridgebase.com)  

när matchen skall starta.   

Du får en inbjudan av kaptenen 

i hemmalaget. Klicka på 

Godkänn. OBS! Du har ca 30 

sekunder på dig att acceptera 

en inbjudan, så se till att ha full 

uppmärksamhet på skärmen vid 

matchstart.  

 

När samtliga åtta spelare 

godkänt inbjudan startar 

matchen automatiskt och du 

hamnar vid bordet.  

 

Observera att det spelas 8 

brickor per match, utan byte.  

 

Inled gärna matchen med att hälsa på motståndarna och skriva en kort 

sammanfattning av ert system.  

Exempel: Hej, vi spelar fyrkortsfärger nerifrån och svaga 2-öppningar! Utspel 10-

12 men vändor 2:a/4:e via spelföraren.  

Tävlingsbestämmelser, resultat, deklarationer, samt en utförligare guide för spel 

på BBO hittar du på: http://www.svenskbridge.se/rm-lag-2020 

Om du vill se och analysera spelade givar när matchen är klar kan du söka fram 

dem på https://www.bridgebase.com/myhands/ 

Alertera! 
 

På BBO alerterar du ditt eget bud. Redan innan du avlägger ditt bud kan du 

förklara det i rutan som dyker upp.  

 
 

Du kan också i efterhand dubbelklicka på ditt bud för att ange förklaring. Din egen 

partner ser dock inte vare sig att budet är alerterat, eller förklaringen. Om 

förklaringen inte får plats i rutan, så kan du skriva privat meddelande till 

”motståndare” vid bordet så får  

bägge spelarna i motståndarlaget  

samma förklaring.  

 

På så vis minskar risken att du ger  

din partner otillåten information.  

 

Håll muspekaren över det markerade  

budet för att se motståndarnas  

förklaring, eller dubbelklicka på ett  

angivet bud för att be den som avlagt budet att förklara det närmare.  

Använd inte den vanliga chattfunktionen för att fråga om buds betydelse!  

 

Tips! Så här skriver du kort-symboler i chatten,  

eller alerteringsfönstret:  

!s =  

!h =  

!d =  

!c =  

 

Program – kvalspel 

09.00–10.10 Rond 1 

10.20–11.30 Rond 2 

11.40–12.50 Rond 3 

13.40–14.50 Rond 4 

15.00–16.10 Rond 5 

16.20–17.30 Rond 6 

17.40–18.50 Rond 7 

19.00–20.10 Rond 8 
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