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0. Oprette en konto 
Det er gratis at oprette en konto, men man kan betale for ekstra-services. 

https://www.bridgebase.com/v3/ 

1. Profil og systemkort 
Under konto kan man ændre sin profil; skriv dit grundsystem under ’Andet’. Det er godt – nærmest et krav 
på BBO, at du skriver dit grundsystem til bordet med en one-liner: 5c major – best minor, 3*weak twos, 
1NT 12-14, bergen, cuebids, bekkasin. Hav det parat med copy-paste eller læg det på din profil – og henvis 
her til. 
 
Der er også en fane der hedder Systemkort. Den bruges ikke så ofte og er svær at læse i farten. 
 

 
  

https://www.bridgebase.com/v3/


2. Hvordan finder jeg HCOs turnering? 
For at deltage i HCOs turnering, så skal man senest 18:25 om tirsdagen sørge for at tilmelde sig, 
selvom I har tilmeldt jer på bbo@bkhco.dk om mandagen. Tilmeldingen bruges til at lave en eksklusiv-liste 
(altså hvem der må tilmelde sig) 
 
Vælg konkurrencebetonet 

 
  
Herefter Gratis turneringer 

 
  
Man kan så søge på hco. Eller bare køre ned gennem listen og trykke ’Tilmeld’. Her kan du tilmelde dig selv 
og din yndlingspartner. Du skal bruge din partners BBO-navn. 
 

3. Under spillet - om god skik 

Forklare en melding 
For at beskytte sine modstandere, så er der ekstra krav til god skik ved bridgebordet på BBO. Man SKAL 

beskrive sin melding, hvis det ikke er oplagt, hvad den betyder også selvom den er naturlig: 

• Beskriv ”12-14” (især først gang ved bordet) – tryk ”1” og ”NT” 

• Beskriv ”5-6f ca. 8-11” tryk ”2 H” 

Kunstige meldinger, der skal du starte med Alert – og beskriv din melding som ovenfor 

• Alert også doblinger/redoblinger (det kan ikke ses af makker) 

• Alert også på højt niveau (i sær hvis det ikke fremgår af jeres one-liner) 

F.eks: er du i gang med et flugtsystem, så skal du alerte din dobling/redobling. Almindelige take-out 

doblinger og negativ doblinger skal ikke alertes. Det skal derimod en high/low-dobling. 

mailto:bbo@bkhco.dk


Cuebids, Trelde, splint mv. skal alertes. Du kan nøjes med Alert og så din melding. Det skal du gøre for at 

beskytte dine modstanderne, som så kan doble udspilsdirigerende. DETTE ER EN NY REGEL! 

Nedenfor kan du se, hvordan det ser ud, når modstanderne forklarer en melding undervejs. Det er rigtig 

rart og anbefales kraftigt. Hvis man er tvivl om modstanderens melding, så kan man trykke på meldingen og 

modstanderen skal fortælle hvad det viser. 

 

Ovenfor har Jens Brix alertet og forklaret sin dobling.  Peter Krogh kan ikke se Jens’ forklaring, så der er 

ingen UI ved at gøre det. Så man skal gøre det – modsat ved et fysisk bord (uden skærme). 

 

 

Systemkort 
Hvis man vil se modstandernes systemkort, så kan man trykke på de 3 vandrette streger over spilnummeret 

i venstre side. Systemkortet kan virke lidt uoverskueligt de første gange, man ser det. DER ER IKKE KRAV 

LIGE NU TIL AT LAVE DETTE. 



 

 

Pli - chat med bord/turnering,  
Det er god stil at hilse pænt på sine modstandere og lige beskrive sit system med en one-liner. 

I nederste venstre hjørne. Vælg ’→Bord’ og skriv din besked. Samme sted kan man vælge Turnering eller 

Privat besked. Man kan selvfølgelig ikke skrive til sin makker under spillet. 

 

 

4. Fortryd og Turneringsleder 
Hvis du vil skrive ud til turneringslederne, så er der et punkt under de 3 streger: ’Turneringsleder’. Beskriv 

kort hvad der er problemet. Hvis vi ikke lige kommer til bordet, så fortsæt med at spille uanfægtet. Så 

justerer vi senere. 

Fortryd-knappen ligger samme sted. Det er tilladt at fortryde i vores turneringer, og det er god tone at 

tillade dette ved fejl-tryk. Fortryd må selvfølgelig kun bruges, hvis man vitterligt har trykket galt - ikke hvis 

man har glemt noget. 

Tak fordi du læste det hele. Feedback er meget velkommen. 

 


