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1. Introduktion
Bridge är ett kortspel för fyra personer.
Spelarna mittemot varandra spelar tillsammans – de är partners. Spelarna
som sitter till höger och vänster om dig
är dina motståndare. Så här ser det ut:
Nord
Väst

Öst
Syd

Man använder en vanlig kortlek med
52 kort. Kortleken blandas och delas ut
så att varje spelare får 13 kort. Här på
kursen kommer ni att använda brickor,
där varje spelare har ett fack för sina 13
kort. Så här ser en bricka ut:
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Du plockar ut korten ur det fack som
tillhör dig. Innan du börjar spela bör du
räkna dina kort, med bildsidan neråt,
för att vara säker på att du har 13 kort.
Sedan sorterar du dina kort i färger
och valörer. De fyra färgerna är spader,
hjärter, ruter och klöver. I varje färg
finns det 13 kort och de innehåller
valörerna ess, kung, dam, knekt, tia
o s v ända ner till tvåan.
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En av spelarna blir spelförare. Spelaren
till vänster om spelföraren ska sedan
spela ut ett kort och blir utspelare. Efter
utspelet lägger spelförarens partner upp
sina 13 kort på bordet. Korten som
ligger på bordet kallas träkarl. Det
är spelföraren som bestämmer vilket
kort som ska spelas från träkarlen.
Spelförarens partner måste lägga det
kort spelföraren begär. Träkarlen kallas
ibland också för bordet.

Efter att spelföraren sagt vilket kort
som ska spelas och träkarlen spelat det
kortet är det utspelarens partners tur att
spela. Till sist är det spelföraren som
lägger ett kort. När alla spelat varsitt
kort är ett stick avslutat. Korten spelas
medurs.
Den spelare som lagt det högsta
kortet i den utspelade färgen vinner
sticket. Denne spelar sedan ut i nästa
stick.

Träkarl (bordet)

Nord

Försvarsspelare
Väst

Utspelshand
utspelskort

Försvarsspelare
Öst

Syd

Spelförare
Syd är spelförare i exemplet ovan och därför blir Väst utspelshand.
Väst spelar ut hjärterknekt. Nord är träkarl och lägger upp sina
kort sorterade i färger och valörer som du ser ovan.
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Varje spelare lägger sitt spelade kort
framför sig på bordet:

Eftersom Syd vann det första sticket är
det Syds tur att spela ut i nästa stick.
Han väljer vilken färg och vilket kort
han vill spela. Efter sju stick kan det se
ut så här framför t ex Syd:
Nord

Nord
Väst

Öst

Öst
Syd

Syd

Väst har spelat ut hjärterknekt och
spelföraren Syd har begärt hjärtertrean
från träkarlen. Öst spelar hjärtersju och
Syds hjärterdam vinner sticket eftersom
damen är det högsta spelade kortet.
Efter varje stick vänder spelarna sitt
kort och lägger det framför sig. Den
sida som vunnit sticket lägger sina kort
lodrätt, medan det paret som förlorat
sticket lägger sina kort vågrätt, från
vänster till höger efter bordskanten:

Nord-Syd har vunnit det första, tredje,
sjätte och sjunde sticket. De övriga tre
sticken har motståndarna, Öst-Väst,
vunnit.
När alla 13 sticken är spelade ska
paren vara överens om resultatet. Sedan
stoppar varje spelare ner sina kort i
respektive fack i brickan, med bildsidan
nedåt.
Tre viktiga regler
j Du måste lägga ett kort i
den färg som sticket inleddes
med. Det kallas att bekänna
eller följa färg.

Nord
Väst

Väst

Öst
Syd

j Du väljer själv om du vill
lägga ett högt eller ett lågt
kort.
j Om du inte kan bekänna,
lägger du ett kort i en annan
färg. Det kallas för att saka.
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Syd är spelförare.
Spelföraren ska försöka ta nio stick.
1. Vilket kort bör Väst spela ut?
2. Vilket kort bör Öst lägga i första stick?
3. Hur många säkra stick har spelföraren?
4. I vilken ordning ska spelföraren spela sina
ruterhonnörer?
5. Hur många stick får Nord-Syd?

Några viktiga termer
j Varje spelares 13 kort
j Alla fyra händerna
kallas hand.			 är en giv.
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