MINIBRIDGE CUP

Agenda
● Presentation av Minibridge Cup
● Vad är cupen?
● Varför gör vi det?
● Tidplan
● Resurser
● Tips på aktiviteter!
● Bensträckare
● Genomgång av regler för Minibridge
● Provspel! 4 brickor på RealBridge

Projektgruppen!
● Projektledare: Sigrid Svensson
● Styrgrupp: Linnea Edlund, Martin Löfgren,

Suzanne Lemborn
● Projektgrupp: Björn Holm (IT), Micke Melander
(arrangemang), Johan Grönkvist (admin)

Vad är MiniBridge? – Korta varianten!
● Det är bridge – men budgivningen är ytterst förenklad!
● Summera honnörspoäng på varje hand, starkaste paret blir
spelförande sida, och den starkaste inom paret blir
spelförare. Träkarlen visar sin fördelning med bildsidan
nedåt.
● Spelföraren väljer kontrakt (trumf/sang) och nivå med
Trappan som hjälp.
● Själva spelet av korten är precis som vanligt!
● Mer detaljerade instruktioner kommer!

Vad är MiniBridge Cup?
● En lag-tävling med minibridge-budgivning!
● Svenska cupen-liknande format
● 1. Grundomgång - 3 matcher i 4-lagsgrupper – hälften går
vidare
● 2. Slutspel enligt Svenska cupen – Vinna eller försvinna!
● Lagkapten (mentor) är en etablerad bridgespelare
● Lagmedlemmarna (adepter) är icke etablerade spelare
● Matcherna spelas i första hand i ”närområdet”, men kan även
spelas online!
● 1 match – 2 * 6 brickor
● Mentorn / Kaptenen sitter alltid Nord!

Varför inte vanlig bridgekurs?!
● Att få nya potentiella spelare att avsätta en dag i veckan i en
hel termin är svårt med dagens kalendrar. ☺
● Roligt att göra något ihop i ett etablerat kompisgäng.
● ”ALLA” bridgespelare kan lära ut MiniBridge – på många orter
är det svårt att hitta nog med deltagare för att starta en kurs.
● Via MiniBridge så kan man börja spela efter en snabb
genomgång – och hoppa direkt in till tävlingsmomentet!

Terminologi
● Adept
○ Lagmedlem som inte är etablerad bridgespelare! Max 50 bronspoäng
● Mentor
○ Lagledare – medlem i Svenska bridgeförbundet!
● Ambassadör
○ Ca 1 ambassadör per distrikt
○ Viktigast – Mänskliga reklampelare!
○ Informerar på lokala klubbar
○ Peppar mentorer att bilda lag
○ Koordinerar i de fall det finns mentorslösa adepter

Tidsplan
● Öppen anmälan: 5 september-16 oktober
● Grundspel (3 matcher): 14 november – 26 januari
● Cupspel: Februari - juni
● Final: Örebro, 5-6 augusti 2023
● Fullständiga spelperioder för cupspelet presenteras när
anmälningstiden är avslutad.

Material – finns på hemsidan!
● Foldrar – Gratis, beställ ett gäng till klubben, eller skriv ut!
● Lärarhandledningar (powerpoint)
● Youtube-filmer – 4 st
● Synrey – en app där man kan träna minibridge individuellt!

Instruktioner för registrering och installation

● Regelverk
● Träningsbord på RealBridge

Material – finns på hemsidan!

Beställaren betalar frakten

Var hittas laget?
Familj
Kollegor
Kompisar
Skolan
Grannar
Annan gemensam hobby;
boulegänget/golfklubben/hejarklacken/kören????

Var tränar laget?
● Hemma vid köksbordet innan
söndagsmiddagen
● I ett konferensrum på jobbet på lunchrasten
● I omklädningsrummet innan
fotbollsträningen
● Online!
● …eller på den lokala klubben!

Anmälan
● Anmälan öppnar imorgon – stänger 16 oktober
● Kaptenen anmäler sig själv, lagnamn, adepter och val

av spelort via ett google-formulär – länk på hemsidan

● På hemsidan visas lagnamn och kapten
● Inbetalning av startavgift SBF tillhanda senast 18 okt.

VIKTIGT!!
● Vi måste gemensamt få våra klubbkamrater att inse

att ansvaret för att få ihop lag ligger på individ-nivå!
● Nej – det räcker inte att informera via mail eller

hemsida – mänsklig kontakt är ÖVERLÄGSET!
● ALLA SKA KÄNNA EN BRIDGESPELARE!

Tips på aktiviteter
● Beställ hem ETT GÄNG minibridgefoldrar och dela ut till klubbarna i
din omgivning.

● Ordna gärna ”prova-på”-minibridge på klubben (en bricka i pausen i
ordinarie tävling – lägg en uppsättning foldrar på alla borden

● Erbjud ”prova-på-bridge” på arbetsplatsen – bjud med spelare från
klubben så det blir en per bord.

● Hör av er till de som håller bridgekurser, se till att få klubbkamrater att
ställa upp som mentorer till kurs-lag!

● Ordna ”öppna träningstillfällen” på klubben där MBC-lag kan få
komma och träna.

Och sen då?
● Förhoppningsvis har MiniBridge Cup fått upp ögonen hos

nya potentiella spelare – viktigt att klubben försöker fånga
upp dessa till vårterminen!

● Lämpligt att starta nybörjarkurs på våren
● Hänvisa till onlinekurs som SBF ordnar
● Ordna partävling på klubben med 1 mentor – 1 adept

Målsättningen!
● Lika många lag som i Svenska cupen 2022! 211!
● Får vi ihop 200 lag så ska Tomas Brenning äta upp

Ryszards hatt. ☺

Budgivningen i MiniBridge
Ess (Ace) - 4 poäng
Kung (King) - 3 poäng
Dam (Queen) - 2 poäng
Knekt (Jack) - 1 poäng

Varje spelare räknar ut sin hands styrka.
Spader
Hjärter
Ruter
Klöver
Summa

Bild 18

4p
7p
2p
2p
15 p

Given börjar redovisar sina poäng.
Det par som har flest poäng vinner
budgivningen och ska sköta kortspelet.
Den spelare i det vinnande paret, som
har flest poäng, blir spelförare.

THE #1 MIND SPORT

Budgivning - med eller utan trumf
Träkarl

Träkarlen lägger nu upp sina kort
med bildsidan mot bordet.
Spelföraren avgör nu om spelet
ska spelas med eller utan trumf.
Med minst åtta kort i en
gemensam färg, väljer vi denna
som trumf.

Spelförare

Jag väljer spader
som trumf.

Bild 19
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Finn lämpligt kontrakt med Trappan

Vid varje giv får spelföraren bestämma
vilket kontakt som ska spelas utifrån
parets gemensamma styrka och
kortfördelning.
Till sin hjälp har spelföraren Trappan.
Att bjuda utgång och spela hem kontraktet ger mer bonus - än mer bonus får du
om du bjuder lillslam eller storslam.
Bild 20
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Utökad budgivning
12p
4p

10p
14p
Syd

Syd som blir spelförare utforskar
nu om det finns någon gemensam
trumffärg .
Bild 21

Med 26 hp och 8 spader väljer Syd att
spela 4♠ enligt Trappan, vilket ger
utgångsbonus vid hemspelat kontrakt.

THE #1 MIND SPORT

Vem blir spelförare?

Men om man har lika mycket poäng???

Jag har
också 10
poäng!

Jag har 10
poäng!

Bild 22

Jag med!!

Och jag har
också 10!
Vad gör vi?
nu

N: 7 + S: 14 = 21
Ö: 11 + V: 8 = 19
Enkelt: Syd blir
spelförare

N: 13 + S: 7 = 20
Ö: 12 + V: 8 = 20
Nord blir spelförare

N: 10 + S:6 = 16
Ö: 12 + V: 12 = 24
Öst är närmast given
och blir spelförare

N: 10 + S: 10 = 20
Ö: 10 + V: 10 = 20
Nord är giv och blir
spelförare
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Får man bjuda vad man vill?
Får man bjuda vad man vill?!

8p
10 p

ABSOLUT!
Efter att träkarlen lagt upp sina kort
på bordet kan spelföraren välja att
kontraktet blir rundpass!
10 p
12 p

Syd

Syd tycker det känns svårt att få hem
något kontrakt med hälften av
poängen och väljer rundpass. Klokt!
Bild 23

Det är också tillåtet att ”ducka”
utgång med över 26 hp, eller att
chansa in en utgång på under 26 hp
om man ser stickpotential!
Vi spelar ju bridge! ☺
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MiniBridge på RealBridge
Såhär ser det ut för alla
vid bordet.
Klicka inte!
- kom ihåg att först
muntligt berätta hur
mycket poäng ni har!

Nu kör vi!
● I ert mail med kallelsen till mötet så finns också en länk till
RealBridge för prova på.
● Viktigt! Stäng ner teamsmötet först – annars kommer din
kamera inte att fungera.
● Klicka sedan på länken, skriv in ditt namn, och ta plats vid ett
ledigt bord.
● Vi spelar 4 ronder a 1 bricka vardera – med minibridgeregler.
● VÅGA FRÅGA! ☺ Lycka till!

