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Parturnering 
Den mest brugte turneringsform i en bridgeklub er parturnering. Den spilles over flere 

gange med fast makker og i en række, der passer til ens styrke.  I Sorø Bridgeklub er A-

rækken den stærkeste og D-rækken er for nybegyndere eller ”hyggerne”. I de forskellige 

rækker spilles de samme spil, således at man kan gå ind på nettet ( link) og se hvorledes 

andre har spillet kortene. 

 

Holdturnering 
Normalt spilles der en holdturnering over nogle aftener i en bridgeklub. Det er en meget 

social og lærerig turnering, hvor man går sammen med et andet par og danner et hold. Det 

er så holdene, der spiller mod hinanden. Fordelen ved holdturnering er, at holdene gør op, 

hvor godt man har spillet med sin makker og med holdet efter første halvleg. Efter 

kaffepausen bytter holdet, så der spilles med det andet makkerpar på holdet. 

I en parturnering får man en top ved at spille 3UT + 4 (430) fremfor 4 Hj + 4 ( 420) 

MEN, i en holdturnering er de små forskelle i scoren ikke så vigtig. Det gælder om at vinde 

kontrakten eller sætte modstanderne i deres kontrakt. Det handler om hvor godt kortene 

er spillet ved de 2 borde. 

 

For at gøre turneringen mere spændende noterer alle par kontrakt/resultat på 

regnskabssedlen. Før kaffepausen (1.del) sammenligner man med, hvad ens hold har spillet 

ved det andet bord, og giver IMP point til de 2 hold. Det gøres ved at finde forskellen i 

point, og omsætte det til IMP, ved hjælp at IMP skalaen foroven på regnskabet. Tallene 

overføres til bagsiden (2 del) 

Har man fx siddet N/S er det en god ide, at skrive ”Vi” over N/S og ”de” over Ø/V.  

De samlede IMP-point gøres op for de 2 hold, og omregnes til kamppoint efter tabel. 

 

Læs resultater for holdet på nettet – også individuel præstation 

For at se hvor meget holdet har scoret går man ind på Sorø Bridgeklub/resultater 

Under multihold kan man se, hvordan parret har klaret sig indbyrdes i rækken.  

Sorø Bridgeklub/turneringer/torsdagsklub/dato 25.10/række (B)/multihold 

Fx er Lone og Søren er samlet nr. 2 i B-rækken. Går man ind ”bordresultater” kan man se 

alle kortfordelinger, og hvor mange point man har fået i de enkelte spil. 

 

Tilbud 

Vil du have mere inspiration til holdspil, så er der undervisning 20 min før bridgen begynder 

Tirsdag den 15/11 eller torsdag den 17/11 kl. 18:30 

Jeg medtager et eksempen på hvordan man fører holdregnskab 

Læs mere på Sorø Bridgeklub og på Lynbridge i Sorø, 

Hej Anne Grete Rasmussen 

http://bridge.dk/2375/Turneringer.html
http://www.bridge.dk/2375/Klub2/Turneringer/MultiStilling3072.html
http://www.bridge.dk/2375/Klub2/Turneringer/MultiStilling3072.html
https://lynbridge.wordpress.com/

