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BBO – BRIDGE BASE 

ONLINE 
 

 

BBO (BridgeBaseOnline) er et forum på internettet for bridgespillere fra hele verden, i alle aldre 

og på alle niveauer. 

 

Det er muligt at spille turneringer, både individuelle, par- og holdturneringer, meldetræne med 

sin makker, spille mod mennesker på den anden side af kloden, sågar mod robotter, og ikke 

mindst er der mulighed for at følge de største danske mesterskaber og mest prestigefyldte 

udenlandske turneringer som EM, VM og de amerikanske mesterskaber. 

  

Ofte er der mulighed for at følge de bedste spillere træne, ligesom mange danske topspillere er 

på BBO. "stjerner" er markeret med netop en stjerne, så det er nemt at finde frem til dem. 

 

Der er ligeledes skabt en BBO-app, så du kan se bridge fra din mobiltelefon, hvis du fx er til et 

kedeligt møde. 

 

Tjenesten er ganske gratis og åben for alle.  

 

På de efterfølgende sider kan du finde en guide til, hvordan du spiller bridge på BBO – både på 

PC og via din smartphone.  
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GUIDE TIL BRIDGE PÅ BBO 
 

Denne guide dækker både bridge på PC og på app til din telefon (både iPhone og Android). 

Vejledningen er lavet ud fra PC, men er det samme på app’en. Bemærk venligst, at ikke alle 

funktioner er gratis på BBO.  

  

 

 

 

Gå ind på  

www.bridgebase.com  

eller download app’en i App 

Store (på iPhone) eller Google 

Playbutik (Android). 

 

 

Klik på ’Play bridge now’ 

 

Klik på  

’Bliv medlem (gratis)’ 

Nu skal du oprette dig. 

• Vælg brugernavn 

• Valg adgangskode 

• Indtast din e-mail 

• Skriv dit rigtige navn, så 

dine venner har lettere ved 

at finde dig 

• Vælg niveau og land  

• Accepter betingelserne 

• Klik på ”Tilmeld” 

Du vil nu få tilsendt en mail, hvor 

du skal bekræfte din mailadresse 

http://www.bridgebase.com/
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VELKOMMEN TIL BBO 
 

Når du er logget ind, er dette startsiden: 

 

Her kan du vælge mellem: 

• Enmandsspil (solitaire) – her kan du fx spille mod tre robotter 

• Konkurrencebetonet (competetive) – her spilles turneringer 

• BBO Prime – privat klub på BBO som koster et månedligt beløb  

• Afslappet (casual) – hyggebridge – her kan du gå ind og spille 

• Træning (practice) – her er der bl.a. mulighed for at meldetræne med din makker og 

træne din spilføring (for spilføring: vælg Bridge Master og niveau). 

 

Tip: Hvis du blot vil spille en masse spil, så vælg ’Just Declare’ på forsiden (inden du logger 

ind). Her er der meldt for dig, og du kan spille løs. Du spiller både for N og S, og du spiller et 

kort ved at trykke på det ønskede kort. Den gule streg indikerer, at du skal spille et kort fra 

Syd’s hånd. NB! Virker ikke på app’en.  
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SPIL SELV PÅ BBO 
 

Der er flere måder du kan spille på. Du kan spille mod robotter eller mod andre. Hvis du gerne 

vil spille mod andre, vælger du ’Afslappet’ på startsiden, og følgende muligheder kommer frem: 

 

Siden er opdelt i tre kategorier: 

• Spil – du bliver sat ved et tilfældigt bord 

Her kan du vælge at blive sat ved et tilfældigt bord, at dig og din makker skal sættes ved 

et tilfældigt bord, at du vil spille mod tre robotter (bemærk at dette koster penge), og 

hvis du vælger ’Oplist interessante borde’ får du en oversigt over, hvilke borde du kan 

sætte dig ved.  

 

• Ugl (vær tilskuer) – vælg selv et bord du vil ugle ved 

Hvis du gerne vil ugle andre spille bridge, kan du bede BBO om at sætte dig ved et bord 

eller se borde og selv vælge – det kan være, at du gerne vil se din nabo i aktion        

 

• Find dit eget bord – her vælger du selv, hvilket bord du vil spille ved, eller du kan starte 

dit eget bord. 

Denne funktion tillader dig at starte dit eget bord, hvor du kan reservere en eller flere 

pladser til nogle, du kender.  

 

Det er også her. du finder BBO-klubberne, hvor du kan spille.  

I ’Hovedklubben’ (Main Club) finder du bridge på alle niveauer. I ’Afslappet bridgeklub’ 

(Relaxed Bridge Club) (markeret med rød pil) går tingene lidt langsommere, og der er 

forståelse for, at du er ny bridgespiller. 
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Hvis du fx vælger ’Afslappet Bridgeklub’ kommer de borde frem der er ledige. 

 

 
 

Tryk på ’Sid’ ved det bord, du gerne vil spille ved. Så snart bordet er fyldt, går spillet i 

gang.  

Hvis du gerne vil ugle, altså være tilskuer og se hvordan spillet foregår, trykker du på ’Gå 

til’. Tallet i parentes viser antallet af ugler ved bordet.  

 

 

Hvis du vælger at spille, går spillet i gang når bordet er fuldt. 

 

 
 

 

 

Du kan også vælge at spille mod robotter på BBO. Det gør du ved at vælge ’Enmandspil’. Så 
kommer følgende muligheder frem:  
 

Den gule markering indikerer, 

hvis tur det er.  

Du afgiver en melding ved at 

klikke på et tal og den farve/ut, 

du vil melde. Du spiller et kort 

ved at klikke på det.  

 

 

 

Nederst på siden kan du chatte 

med de andre ved bordet.  
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Under ’Bare spil bridge’ kan du mod tre robotter spille alle de spil, du vil, i dit helt eget tempo.  

Kvikturneringerne er små korte turneringer. De fleste koster penge, men hver fredag er der en 

gratis kvikturnering. Vælg ’Ugentlig gratis kvikturnering’ for at tilgå denne.  

I ’Start et spil bridge 4’ får du fire tilfældige hænder, hvor det på de fire hænder gælder om at 

få så mange point som muligt.  

I ’Bridge Master’ kan du træne spilføring. Vælg sværhedsgrad, som ses nedenfor og spil! 

Meldingerne er foretaget, og du styrer både N og S. Når du har spillet færdig, kommer 

løsningsforslag frem, men du kan også vælge at se løsningen først (rød pil): 
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MELDETRÆNING MED MAKKER PÅ BBO 
 

På startsiden/forsiden vælger du ”Træning”. Herefter klikker du på ”ÅBN ET MELDEBORD”, og 

nedenstående boks dukker op. 

 
Nu skal du opstille præmisserne for jeres bord.  

Her har du mulighed for at vælge, om der må være tilskuere (ugler) ved dit bord, om de må 

chatte med mv. I boksen ’Modstanderes meldinger’ kan du vælge, om I vil melde uforstyrret, 

eller om der må forekomme indmeldinger fra modstandere. Hvis du vælger ’Bestemt af vært’, 

får du mulighed for at sætte robotter ind som modstandere, når du har startet bordet.  

Til sidst skal du indtaste din og makkers navn under Nord og Syd. Her trykker du på blot på Nord 

og Syd, og der dukker en boks op, du kan skrive i.  

Når du er færdig, trykker du på ’Åbn bord’.  

 

 
 

Menuen finder du her. 

Hvis du gerne vil have robotter som 

meldemodstandere, kan du trykke på V/Ø 

og så vælge ’Robot’. 

I menuen kan du bl.a. ændre 

indstillingerne, du har valgt til bordet. 

Her kan du også indtaste, hvor mange 

honnørpoint du og din makker mindst skal 

have sammen under ’Fordelingskilde’ 

Det er også her, du starter spillet ved at 

trykke på ’Omgiv’. Så kommer kortene 

frem.  
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SPIL TURNERING  
 

Har du mod på at spille turneringer, er der også rig mulighed for det. På startsiden trykkes på 

’Konkurrencebetonet’ og følgende muligheder kommer frem: 

 

Der er turneringer for enhver smag. De fleste koster penge, men der er også gratis turneringer. 

Alle turneringer under fanen ’Turneringer’ er parturneringer, og hvis du vil give dig i kast med 

holdturneringer, skal du vælge ’Holdkampe’.  

Under ’Holdkampe’ kan du sætte dig ved et bord og spille en holdkamp, men du kan også vælge 

at oprette din egen holdkamp. Tryk på ’Skab holdkamp’ (rød pil). Udfyld de blanke felter og 

spil       
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SE BRIDGE PÅ BBO 
 

På BBO er der ofte live transmissioner fra turneringer over hele verden. Her kan du også følge 

danske elitespillere i en række nationale turneringer. Der sidder en indtaster ved spillernes 

bord, som taster hver melding og hvert kort, der bliver spillet.  
 

 

 

 

 

Hvis du klikker på ’Rama 

(livetransmission)’ kommer 

der en liste frem over de 

borde, der transmitteres fra.  

Du kan se turneringens navn 

og navne på spillerne. 

 

Tryk på det bord, du er 

interesseret i, for at blive 

tilskuer (ugle). 

 

Meldeforløbet vises i midten af 

skærmen, hvor du også efter 

meldeforløbet kan følge med i 

spillet. 

Du kan se tidligere spil ved dette 

bord til højre på skærmen. 

Hvis du klikker på et af de tidligere 

spil, dukker meldeforløbet op i 

bunden til højre.  
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FUNBRIDGE 
 

 

Funbridge gør det muligt for dig at spille bridge på internettet og app.  

Du kan lære, hvordan du spiller bridge, øve bridge og udfordrer dine venner.  

 

Når du starter app’en første gang, skal du oprettes. Det letteste er login med Facebook. Du får 

50 gratis spil ved oprettelsen og 50 ekstra, hvis du bekræfter din e-mail.  

 

Funbridge er tilgængelig til iPhone, iPad, Android, andre tablets og til PC og Mac.  

 

Funbridge er ikke udviklet af Danmarks Bridgeforbund, men vi har i samarbejde med 

Funbridge gjort det muligt, at du gratis kan spille træningsspillene fra Nordisk Standard bog 1, 2, 

3 og 4 på din smartphone eller tablet.  

 

På deres hjemmeside kan du læse mere og se, hvordan du downloader på PC og Mac:  

Læs mere: www.funbridge.com/da/  

Download: www.funbridge.com/da/download/thankyou.  

 

Følg blot instruksen på skærmen.  

 

 

 

 
 

  

http://www.funbridge.com/da/
http://www.funbridge.com/da/download/thankyou
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GUIDE TIL FUNBRIDGE  
 

Download Funbridge via App Store, hvis du har Apple-produkter, eller PlayButik, hvis du har 

Android. Du kan også hente den til din computer via dette link: 

https://www.funbridge.com/da/. (Vælg download øverst til højre) 

 

  

 

 

 

Funbridge er måske ikke den første, der kommer 

frem, men på iPhone ser det sådan ud. 

Vælg åbn, når app’en er hentet.  

Første gang ser billedet således ud. 

 

 

Vælg åbn, når app’en er hentet.  

Første gang ser billedet således ud. 

 

Hvis du allerede har en konto, logger du bare ind. Men 

er det første gang, du er på FunBridge, trykker du ”Spil 

mit første spil”.  

 

 

 

https://www.funbridge.com/da/
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Dette billede dukker op. 

 

Du skal nu oprette en bruger. Du kan vælge at oprette 

med et brugernavn eller via Facebook.  

Det letteste er login med Facebook. Du får 50 gratis 

spil ved oprettelsen og 50 ekstra, hvis du bekræfter 

din e-mail.  

 

 

Spil dit første spil ved at følge instruksen på 

skærmen.  

Når spillet er spillet, ser skærmen ud som til venstre. 

Tryk på skærmen for at komme videre.  
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De vigtigste punkter er:  

• Menuen - Aktiveres ved at klikke på de 

tre vandrette streger øverst til venstre 

(blå pil).  

• Træning – Her kan du spille alene.  

• Udfordr en spiller – Her kan du udfordre 

en af dine venner til en lille match på 

fem spil. 

Hvis du vælger Facebook, skal du 

bekræfte, at det er den rigtige profil, der 

anvendes. 

 

 

 

 

 

 

Du kommer nu til dette billede, som også er startbilledet, når du åbner app’en næste gang 
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Menuen ser sådan ud: 

 

De vigtigste punkter er 

• Mine venner, søg efter og opret venner 

• Indstillinger 

• Min konto – her kan du rette og tilføje 

oplysninger til dit brugernavn. 

Under indstillinger – Spillebord, fremvisning og 

ergonomi kan du vælge ”Tilbagetag et spillet kort”. En 

nyttig funktion, indtil man er mere rutineret. 

OBS! Inden du går videre, er det en gode idé at rette 

dine oplysninger under min konto (blå pil) samt rette 

grundsystem under indstillinger (grøn pil). Den foreslår 

Nordisk, der minder meget om det system, der 

normalt undervises efter i Danmark. Du kan også 

vælge 5-farve major, som spilles af rigtigt mange i 

Danmark. Du skal også angive, om du er begynder, 

øvet eller avanceret. Det mest normale er begynder, 

og her får du også lidt mere hjælp, og konventionerne 

passer til det, du har været igennem indtil videre. Nu 

er du klar til at køre app’en – fortsættes næste side. 

 

 

 Forsiden til venner. 

Her viser den alle dine venner. Du kan søge efter flere 

venner med knappen nederst til venstre. Du kan også prøve, 

om Funbridge kan hjælpe dig med at finde endnu flere 

venner med ”Du kender måske”.  

Det er en god ide at blive forbundet med sine venner, for så 

er det meget nemmere at udfordre dem. Under punktet 

indstillinger kan du ændre dit grundsystem og lægge flere 

konventioner til i takt med, at du bliver en mere og mere 

øvet bridgespiller.  

I starten kan det også være godt under punktet ”Spillebord, 

fremvisning og ergonomi” at vælge ”Tilbagetag et spillet 

kort”. Det betyder, at når du spiller et kort, står det og 

vipper på bordet. Nu kan du klikke på kortet en gang mere 

for at spille det eller klikke ude i kanten for at trække det 

tilbage. 
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Nu skal vi spille!  

Vi starter med træning. 

 

Alt det, der ligger under træning, spiller du alene.  

• Træningsspil, her spiller du et spil ad 

gangen mod computeren med dit eget 

system. 

 

• Kom i gang med bridge, her kan du spille 

spillene fra Nordisk Standardbøgerne gratis. 

 

• Nemme turneringer, her kan du 

sammenligne dig selv med andre begyndere 

 

• Mød eliten, her spiller du fem spil og bliver 

sammenlignet med elitespillere 

 

• Kommenterede turneringer er 16 spil. Du 

spiller i dit eget tempo. Efter turneringen 

gennemgår en ekspert alle spillene og 

forklarer, hvad man bedst gør og hvorfor. 

Denne funktion koster penge 

 

• Eksklusive turneringer, opret dine egne 

turneringer 

 

 

 

 

 

På forsiden kan du også vælge ”Udfordr en spiller”.  

Du vælger, om du vil udfordre en tilfældig spiller, spille mod Argine 

(Funbridges kunstige intelligens) eller en af dine venner.  

Start med vennerne, indtil du er mere erfaren.  

En udfordring går over fem spil.  

Det foregår sådan, at I begge to spiller fem spil ved hvert sit bord. Både 

jeres makker ved bordet og begge jeres modstandere er en computer. I 

sidder altså ikke ved samme bord. 

I får fuldstændig de samme hænder, og vinderen af udfordringen er den 

af jer, der klarer sig bedst.  

Opgørelsen foregår med imp. Det betyder, at det svarer til at spille en 

holdturnering, hvor det er forskellen på jeres resultater i det enkelte 

spil, der afgør, hvem der vinder. Et overstik giver 1 imp. En større 

forskel giver flere point.  

 

 

 

SPIL SELV PÅ FUNBRIDGE 
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Og nu til selve spillet. Hver enkelt hånd foregår 

således: 

1. Din hånd er altid nederst. Meldingerne på midten 

viser, at det er din tur. Kun de mulige meldinger er 

tilbage.  

2. De øvrige spilleres meldinger vises ud for deres 

plads. Her har makker altså åbnet 1ut, der viser 15- 

17 point og en jævn hånd.  

3. Man kan altid klikke på en melding for at se, hvad 

den viser. Det gælder både de afgivne meldinger ud 

for hver spillers plads og de mulige meldinger inde på 

midten. 

 

Da vi har en 4-farve i major og tilstrækkeligt med point, 

spørger vi makker om majorfarver med meldingen 2kl. 

Når man klikker på meldingen, skifter skærmbilledet til 

dette. 

 

 

 

Programmet forklarer, hvad meldingen 2kl betyder. Det 

blå A betyder, at meldingen har en kunstig betydning. 

Den viser ikke klør, men spørger, om makker har 

majorfarverne. Vi er tilfredse med meldingen og 

accepterer den ved at klikke på det store 2kl ikon igen 

(blå pil). 
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Modstanderne passer bare, og makker svarer nu 

2sp. Det er makkers anden melding, og derfor vises 

den til højre for åbningsmeldingen 1ut. Vores 2kl 

ligger ud for vores plads og desuden stadig det blå 

A, som viser, at meldingen er kunstig. 

 

Makkers svar viser, at der er 4-farve i spar og ikke i 

hjerter. Vi ved, at med makkers 15-17 point råder 

vi tilsammen over 28-30 point. Vi skal i udgang, og 

der er ikke tilstrækkelig styrke til slem. Derfor 

melder vi 3ut. 

 

Igen skifter skærmbilledet til dette.  

 

 

Funbridge forklarer meldingen 3ut som mellem 8 og 

14 point. Da vores hånd ligger i dette interval, 

accepterer vi meldingen – igen ved at klikke en 

ekstra gang på det store 3ut ikon. 
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3ut bliver passet rundt og er derved 

slutkontrakten.  

Da det egentlig er din makker, der skulle være 

spilfører, kommer dette billede.  

Det viser, at du nu overtager makkers hånd og 

bliver spilfører. Din oprindelige hånd bliver bord.  

Her er det vigtigt at huske, at hvis f.eks. 

modstanderen til højre havde meldt et eller 

andet, så sidder vedkommende nu til venstre, da 

hele spillet er drejet en halv omgang. 

 

Nu kommer udspillet, ruder 8. Du kan se, at din 

hånd ligger på bordet, og at du har overtaget 

makkers hånd. Hvis det var dig, der blev spilfører, 

beholdt du selvfølgelig din hånd. Ender du i 

modspil, ligger bordet enten til højre eller til 

venstre – lige som ved bridgebordet. 

 

Nu skal du vælge, hvilket kort du vil spille. Klik 

først på bordets ruderfarve. 
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Nu skifter billedet igen, så du kun ser kortene i den 

valgte kulør. Så er det nemmere at ramme kortet. 

Du vælger at lægge lavt og klikker på ruder 2. 

Under indstillinger kan det sætte det op således, at 

det spillede kort ligger og vipper på bordet, indtil 

du enten accepterer det eller vælger at spille et 

andet kort. Så undgår du fejl i starten, og senere 

kan du bare slå funktionen fra igen. 

 

Du har valgt ruder 2, og næste hånd lægger ruder 9. 

Du stikker hjemme med ruder es. Hele stikket vises. 

Du kan klikke på hånden midt på bordet for at samle 

stikket. Du kan også vente, til programmet selv 

samler stikket. Den tid, der går, til programmet selv 

samler stikket, kan justeres i indstillinger. 
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I sanskontrakter er det en god idé at spille de 

farver, hvor man skal have slået modstandernes 

stopkort væk. Eksempler på stopkort er spar es og 

hjerter es. Når de er væk, kan vi tage en del stik i 

de farver. Vi har også et stopkort, nemlig klør es. 

Det forhindrer lige nu modstanderne i at tage et 

eller flere klørstik, inden vi får slået deres 

stopkort væk.  

Vi beslutter os for at spille hjerter og klikker på 

hjerterfarven. Den vises nederst 

 

Vi spiller hjerter 7. 

 

 

 

Nu vises bordets hjerterfarve, og vi bruger kongen.  

 

Således fortsætter spillet stik for stik. Til slut kan 

det godt være, at programmet bryder ind. Det 

sker, hvis det kan se, at enten spilfører eller 

modspillet har resten af stikkene. 
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Efter spillet kommer denne resultatside. Du har spillet 3ut med 9 stik og fået en score på 600 

point. Det er den gule linje i midten (blå pil). 

 

 

 

Nogle har vundet flere stik, men vigtigst af alt: Du har vundet din kontrakt. Andre er tilmed gået 

ned i 5ru eller 6ruX, og det ender med, at du får et plus på 6 imp. Et fint spil. Nu er du for alvor 

klar til det næste spil. Klik på den gule knap nederst.  
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SPIL TURNERING 
 

Du kan også spille turneringer på Funbridge. Mange koster penge (på Funbridge køber man ruder 

(diamonds) man kan spille for), men der er også gratis turneringer og i nogle turneringer 

kræver det at man optjener Funbridge-point.  

 
 

 

Vælg ’Spil en turnering’. 

Fire typer kommer frem: 

• Ligaturneringer, her kan du spille turneringer og 

blive sammenlignet med folk på dit eget niveau. 

Turneringerne er inddelt i perioder, og alt efter 

hvordan det går, kan du rykke op eller ned. 

 

• Dagens turnering, spil med i dagens turnering og 

se, hvordan du klarer dig.  

 

• Holdmesterskab, her kan du oprette dit eget hold 

eller slutte dig til et hold. Du spiller mod hold fra 

hele verden hver måned i turneringer af 15 spil i 

flere divisioner.  

 

• Forbundsturneringer, alle kan spille med i 

forbundsturneringerne eller Funbridge-

turneringerne.  

Forbundsturneringer er åbne for alle, men kun hvis 

du er medlem af det pågældende forbund kan du 

optjene deres mesterpoint.  

Er du medlem af Danmarks Bridgeforbund kan du 

vælge Danmark – Bronzepoint og spille med om 

bronzepoint i forbundsturneringer. Husk, at 

registrere dig med dit medlemsnr. Se øverst næste 

side.   

Bemærk det koster  at spille med i DBf’s 

turneringer om bronzepoint.  

Da DBf turneringer nye på Funbridge, kan der gå 

noget tid inden du kan se dine optjente 

bronzepoint i vores system.  

 

Vælg en turnering. Her er der valgt 

’Forbundsturneringer’.  

Går du fx ind i Funbridge Points, kan du se at nogle af 

turneringerne koster penge, men der er også nogle, som 

er gratis. Se nederst næste side.  
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Funbridge Points 

 

Her kan du se, at der er en gratis turnering, der spilles 

på én dag. Hvis du vil spille med i turneringen, trykker 

du på ’Bliv registreret’.  

Du spiller turneringen i det tidsrum, der er angivet.  

 

I Funbridge kan du altid trykke på ? (orange cirkel) i 

øverst højre hjørne, hvis du er i tvivl om noget, og så 

vil der komme forklaringer op.   

Vælger du Danmark – Bronzepoint kan du se hvilke 

turneringer der er i gang, kommende turneringer og 

meget mere.  

For at spille med og få registreret bronzepoint skriver 

du dit medlemsnr. i feltet og du skulle gerne få 

følgende besked frem ”Dine medlemsdetaljer er gået 

succesfuldt igennem”.  

Har du ikke dit medlemsnr. så ring til sekretariatet 

mandag-fredag kl. 09.30 – 14.30 på 4847 5213 eller 

skriv til dbf@bridge.dk.  
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