Vett & Etikett
Vi vill alla ha trevligt när vi spelar bridge. Oavsett om det är på högsta eller lägsta nivå. Det
betyder att vi måste uppträda på ett angenämt sätt både mot partnern och motståndarna. Vi
måste också försöka agera korrekt bridgemässigt. Det är inte lätt, men med övning och
eftertanke blir vi alla bättre!
Alla som spelar bridge drar slutsatser under spelets gång. Budgivning, utspel, påspel och
vändor ger oss hela tiden ny information om kortsitsen. 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
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.

•

Du får inte dra nytta av partnerns eventuella minspel eller gester
Exempel: Din partner bjuder utgång med kommentaren ”nu bjöd jag nog lite hårt”. Undvik
också att ha ögonkontakt med partnern under budgivningen och spelet.

•

Du får inte ställa ledande frågor under budgivning och spel
Exempel: –”Är rutern äkta?” Samtidigt som du själv har en bra ruter.

• Du får inte försöka lura dina motståndare med varierat tempo
Exempel: att tveka innan man spelar på med sin singelton.

Andra saker som du också bör tänka på
•

Bestäm dig innan du avger ett bud.
Exempel: Gräv inte i budlådan efter ett pass för att sedan ändra dig till ett annat bud.

•

Svara på frågor från motståndarna.
Exempel: När du får en fråga av en motståndare skall du svara fullständigt om de
överenskommelser du har med partnern och dessutom på ett trevligt sätt.

• Uppstår det tvister eller tveksamheter vid bordet, be tävlingsledaren om hjälp
Exempel: revoke, utspel från fel hand etc.

• Ta en paus efter utspelet
För att: planera din spelföring, samt låta motståndarna få tid att planera motspelet.

• Utnyttja pausen efter utspelet
För att: planera motspelet

