
Norsk Bridgeforbund

Grunnleggende info om Ruter

Turneringsformer

Lage turneringer



Program

- Innføring I NBFs nye påmeldingsmodul

- Ulike typer av turneringer i klubben og Ruter

- Rapportering av mesterpoeng via Ruter

- Spørsmålsrunde



Gode råd

• Ruter kan bare læres ved å bruke det

• Kjør gjerne testturneringer på forhånd om 

dere er usikre – vi lærer i dag hvordan vi gjør 

det

• Ring etter hjelp om dere står fast – 95 % av 

alle feil dere gjør kan rettes på en enkel måte

• Gode bruksanvisninger finnes på bridge.no

• Bruk Ruter i alle turneringer – det fungerer 

utmerket!



Turnering 1

• Vanlig klubbkveld

• Turneringen avsluttes samme kveld

• Vi spiller 27 spill a 9 runder

• Barometerturnering

• Vi bruker Bridgemate



Ruter og Bridgemate

• Ruter fungerer utmerket både med 

Bridgemate 1 og 2

• Ruter bruker en annen versjon av Bridgemate 

Pro Control enn SparTi og BK2000

• Alle egenskaper for Bridgemate i Ruter finnes 

under Turneringsmeny -> Egenskaper for 

denne turnering -> Bridgemate



Bridgemateinstillinger

• Antall stikk vs overstikk/bet

• Medlemsnummer

• Lag tilfeldig resultat for testing

• Spørsmål om innstillinger?



Bridgemate i bruk

• Vi starter alltid med å lage en ny database!
� Bridgemate Pro Control vil åpne seg automatisk (pass på at det er 

lukket før man lager ny database)

• Dersom vi ikke har lagt inn navn på spillere vil 

vi så fort alle har tastet inn medlemsnummer 

lese inn spillenavn

• Deretter vil vi lese inn resultater fortløpende



Simultanturnering

• Fra høsten vil NBF tilby ukentlige 

simultanturneringer

• Hver klubb kan da delta 1 gang per måned

• Du lager selv resultatliste i Ruter for bare 

klubben

• NBF lager resultatliste fra hele landet



Turnering 2

• Singelturnering

• 3 bord – 12 spillere – 11 spill

• Alle skal spille med alle

• Sterkt anbefalt i singel å spille barometer

• Fungerer i hovedsak akkurat som en vanlig 

parturnering

• Fungerer utmerket med Bridgemate



Turnering 3

• Klubbmesterskap over 3 kvelder

• Vi bruker poengserie for å legge sammen 

resultatene

• Kreves at man deltar på alle 3 kvelder for å 

telle i sammendraget

• Kveld 3 kommer det innom et ekstra bord, og 

vi lar de være med for å være trivelig

• Totalvinneren er det paret som har høyest 

prosentsnitt over de tre kveldene



Turnering 4 

• Sommerbridge

• Vi skal ha en turnering over hele sommeren 

hvor de fem beste resultatene teller i 

sammendraget

• Alt skal regnes på individuell basis

• Det blir helt ulikt antall par hver kveld (og kan 

være ulikt antall spill)

• Prosenscorene for de fem beste kveldene 

legges sammen



Oppgave 

• Lag en 3-kveldsturnering i klubben

• Man må spille minst 2 kvelder for å telle i 

sammendraget

• Har man ikke muligheten til å delta en kveld 

får man 40 %

• På kveld 1 deltar det 5 bord, på kveld 2 6 bord 

og på kveld 3 5 bord igjen

• Simuler alle 3 kvelder, rapporter turnering og 

få en total resultatliste


