
Vi vill alla ha trevligt när vi 
spelar bridge. Oavsett om det 
är på högsta- eller lägsta nivå. 
Det betyder att vi måste upp-
träda på ett angenämt sätt 
både mot partnern och mot-
ståndarna. Vi måste också 
försöka agera korrekt bridge-
mässigt. Det är inte lätt, men 
med övning och eftertanke blir 
vi alla bättre!

Alla som spelar bridge drar slutsat-
ser under spelets gång. Budgivning, 
utspel, påspel och vändor ger oss 
hela tiden ny information om kortsit-
sen. Den som bäst förstår att utnyttja 
denna information står i det långa 
loppet som vinnare.

Vissa slutsatser som du drar vid 
bordet får du inte använda. Du får 
inte dra nytta av partnerns tempo i 
budgivning och spel. Ett exempel är 
om partnern genom en tankepaus 
följt av ett pass visat ”att han har 
lite kort” får du inte utnyttja detta 
och bjuda något som du annars 
inte tänkt bjuda. 

Bestäm dig innan du avger ett bud. 
Gräv inte i budlådan efter ett pass 
för att sedan ändra dig till ett annat 
bud. Du har då gett partnern led-
trådar om att du inte hade ett själv-
klart bud. 
Du får heller inte försöka missleda 
motspelarena genom att medve-
tet förändra ditt tempo i budgiv-
ning och spel. Ex: att tveka eller 
låtsas tänka när du bekänner med 
en singelton, är direkt oetiskt!

Observera att du som spelförare får 
utnyttja de nyanser som finns i mot-

spelarnas beteenden, men att du 
gör det på egen risk! Terence Reese 
sa en gång; ”den svåraste motstån-
daren är den som bjuder och spelar 
sina kort i samma tempo”.

Du har rätt att fråga under budgiv-
ning och spel. Men det måste vara 
din tur att bjuda eller spela på. Du 
skall fråga partnern till den som har 
bjudit ett visst bud eller spelat ett visst 
kort. Du bör dock inte ställa frågor 
till motståndarna, om det svar du får 
inte påverkar ditt agerande. När du 
får en fråga av en motståndare skall 
du svara fullständigt om de över-
enskommelser du har med partnern 
och dessutom på ett trevligt sätt. Du 
behöver inte ge information som är 
baserad på vilka kort du har på din 
hand.

Du skall som spelförare ta en liten 
paus, när träkarlens kort kommer 
upp. Detta för att planera spelfö-
ringen, men lika mycket också för 
att du skall ge motståndarna chan-
sen att förbereda sin strategi på mot-
spel.

Du bör inte ha ögonkontakt med 
partnern under budgivningen eller 
spelet och du får självklart inte med 
minspel, stånk och stön visa din syn 
på partnerns agerande.

Vid bridgetävlingar finns det tävlings-
ledare till hands för att sakligt utreda 
och eventuellt döma i olika frågor. 
Uppstår det tvister eller tveksamheter 
vid bordet, be tävlingsledaren om 
hjälp.

Bridge Kommer du ihåg något 
speciellt tillfälle, där de 
etiska reglerna har spelat 
någon roll för dig?&Vett

Etikett
Hans Mattsson, 
FD landslagskapten för juniorerna
Nja, det brukar inte hända så mycket vid 
mitt bord. Folk är ganska etiska och med-
vetna. Man måste dock räkna med att det 
kan hända en del när man möter mindre ruti-
nerade, men det beror ju på osäkerhet. Sen 
är det ju klart att utomlands när man lirar 
utan budlådor - då brukar allt kunna hända.

Suzanne Larsson,
Bridgespelare från Värmland
Oftast funkar det bra. Men det är klart att det 
händer. Jag tänker på en gång när jag skulle 
spela ut och fi sitter och diskuterar om sin 
budgivning. Jag vet att jag lyssnar på egen 
risk men det är inte särskilt etiskt av dem. Det 
vore bättre om de kunde hålla sig till fakta 
och reda ut sina problem efter brickans slut.

Benny Forsberg
Elit tävlingsledare 
Mötte ett par en gång som bjöd på inga 
kort efter att partnern tänkt och passat. På 
nästa bricka blev det en konkurrensbudgiv-
ning som inledde och jag kunde nu bjuda 
en extra gång när mth hade tänkt, för jag 
visste ju att mtv kommer att bjuda en gång 
till. Då dubblade jag och de slutade tänka...

Jenny Rudenstål
Ungdomsledare
Min partner öppnade med 1 sang, Motstån-
daren till höger (mth) klev in med 2 spader, 
varpå den som satt till vänster alertade och 
berättade, efter mycket om och men, att det 
visade spader och en lågfärg. Mth skrattade 
och sa då: - Nej, nej, han tror att jag öppnat 
med 2 spader. Det var inte så roligt!
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  Sammanfattning:
• Du får dra nytta av mot-
 ståndarnas beteenden, men  på 
 egen risk.
•  Du får endast använda den 
 information som partnern ger
 dig i form av avgivna bud eller 
 spelade kort, inte på vilket sätt 
 han bjuder eller spelar.
•  Du får inte försöka lura motspel-
 arna genom att medvetet bete 
 dig på ett avvikande sätt.
•  Du får inte ge signaler till part-
 nern annat än genom avgivna 
 bud eller spelade kort.
•  Du skall socialt och bridge-
 mässigt uppträda på ett trevligt 
 och korrekt sätt mot såväl part-
 ner som motspelare.

Att spela bridge kan vara som 
att bli bortbjuden på en fin 
middag!
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Den erfarne spelaren måste föregå 
med gott exempel vid bridgebordet 
och ta hänsyn till att brister i den 
ovanes agerande beror på osäker-
het.

Vi måste visa ödmjukhet inför spelet 
samt förståelse och aktning för var-
andra. Tänk på att arrogans och iro-
niska kommentarer har skrämt iväg 
många från vår bridgegemenskap.

Trivsel 2000
Är kompletterade regler till bridgela-
garna och innebär i korthet att otrev-
ligt uppträdande som inte tas upp 
av lagarna skall beivras.
Ex. på otrevligt uppträdande är spy-
digheter, mästrande och undervi-
sande. Det vill säga allt du tycker är 
otrevligt eller obehagligt kan rappor-
teras till tävlingsledaren.
Bestraffningen innebär först en var-
ning, därefter avdrag med 10% på 
toppen, därefter uteslutning ur täv-
lingen. Detta gäller per tävling.

Generellt
Sedan finns det ju andra självklara 
regler exempelvis såsom att hälsa när 
man kommer till bordet och tacka för 
god match. Berusade spelare skall 
avvisas och uteslutas från tävlingen. 


