
Buskerudbridge på BBO

Hei, bridgevenner!

Etter å ha analysert spørreundersøkelsen, ser vi at det er svært mange forskjellige ønsker. Vi greier ikke 
å imøtekomme alle, men har satt opp ei rekke med turneringer der vi håper at det er «noe for alle».

«Terminliste» for påskeuka:
Vi starter litt tidligere enn vanlig i håp om å unngå stor trafikk på BBO.

Dag Kl Turnering Spill Merknad

Mandag 06.04 18.00 Handicap 24 HC-lista teller i Påskecup

Tirsdag 07.04 18.00 Flesberg 24

Onsdag 08.04 18.00 Skotselv 24 IMP

Fredag 10.04 13.00 LANGfredag 42 Kretspoeng. 30 kr.

Søndag 12.04 13.00 Singel 20 2 spill / runde

Mandag 13.04 17.00 Lynbridge 27 5 min/spill. Ingen justering.
Fredag og søndag starter vi tidlig så man kan rekke NBFs turneringer etterpå. Skjærtorsdag, langfrtedag 
og påskeaften har NBF turnering kl 18.30. Søndager kl. 16.00

Påskecup 2020
Alle turneringene teller sammenlagt i en påskecup. Utregningen er slik at alle deltakere får 2 poeng + 2 
poeng for hvert par man slår. 2 poeng bonus til vinnerne. Erfaring fra klubbene viser at spillere som 
havner rundt middels og spiller nesten alle turneringer, får like mange poeng som spillere som spiller 
halvparten av turneringene og er i toppen hver gang. Oppdatering av sammenlagtstilling skjer på 
hjemmesidene til Eiker b.k. etter at resultatliste er lagt ut på hjemmesidene til Flesberg eller Eiker.
Kretsen har satt opp symbolske premier til de tre beste deltakerne. Poeng registreres individuelt, så du 
kan gjerne spille med forskjellige makkere.

Betaling:
Betaling skjer fortrinnsvis på Vipps til Flesberg b.k. 560781. Pris 20 kr / spiller.
Vent med betaling til etter at turneringa har starta, da slipper vi tilbakebetaling hvis turneringa må 
avlyses fordi det er problemer på BBO. Spillere som ikke har Vipps får regning fra kasserer. Vi samler 
opp noen ganger før vi sender ut regning (på e-post).

Mer om alert og annonsering av meldinger.
Det klages en del over manglende alertering og annonsering. I forrige nyhetsbrev blei det grundig 
forklart hva som skal alerteres. Du alerterer ved å skrive forklaringa i linja under meldingene når du 
melder. Husk også at du kan be om forklaring av alle meldinger ved å klikke på meldinga.



Uregelmessigheter under veis.
Vi har tidligere forklart at ev. justeringer / retting av resultater må gjøres mens turneringa er i gang. 
Hvis det oppstår problemer ved bordet, er det aller beste å sende en privat chat til en av 
turneringslederne. Det går også bra å bruke knappen for å tilkalle TL. Det er ikke så lurt å skrive chat 
til hele turneringa.
TL vil justere spillet til det resultatet som man sannsynligvis ville fått uten regelbrudd (f.eks. hvis 
meldinga var alertert og forklart). Hvis dette er umulig / vanskelig å fastslå, vil TL gi middels + til det 
ikke-feilende paret og middels -  til det feilende paret.

Utfordringer ved å dømme på BBO.
De samme reglene gjelder på BBO som når vi spiller i klubben. Noen forhold er særegne ved BBO:

1: Vi vil aldri dømme at det er gitt urettmessig informasjon ved tenkepause.
Det er umulig å vite om sein avgitt melding skyldes tenkepause eller problem med BBO / nettet.

2: Ei melding kan aldri bli «feil forklart» på BBO fordi du sjøl forklarer meldinga.
Noen ganger skjer det at makker har glemt systemet og melder ut fra noe annet enn det du har forklart.  
Vanligvis er det bare paret som melder feil som blir skadelidende. Skulle du få en dårlige score fordi 
motstanderne har hatt en «meldefeil», er det hverken første eller siste gang det har skjedd. Det blir 
urimelig å justere dette så lenge meldingene er riktig forklart. Det gjelder spesielt der begge 
motstandere alerterer meldingene og du ser at de ikke er på bølgelengde. Nå har du og makker så mye 
informasjon at dere kan aksjonere. På BBO spiller vi ofte med en ukjent makker, så det er grense for 
hvor strenge man skal være på «makkerparets plikt til å kjenne sitt eget system».

3: Meld som om makker har huska systemet.
På BBO må du melde som om makker husker systemet. Det gjelder også når du har en sterk mistanke 
om at makker «er på bærtur». 

4: Manglende alert vil som oftest føre til justert spill hvis motparten er skadelidende.
Dette fritar imidlertid ikke motparten fra å spørre hvis de er i tvil om hva meldingene betyr. 

Forsøk på å svare på vanlig stilte spørsmål
Siden kretsen starta spilling på BBO, har kretsleder mottatt rundt 450 e-poster med spørsmål, forslag til 
forbedringer osv. I tillegg kommer chat på BBO, tekstmeldinger og telefoner. Sjøl om jeg er pensjonist, 
har jeg ikke hatt mulighet til å gi alle et utfyllende svar. Her kommer svar på en del spørsmål:

Jeg har liten erfaring med BBO, finnes det brukerveiledninger?
Ja. NBF har lagt ut dette: 
https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Klubbkvelder-paa-BBO-oppdatert

Er det vits i å spille om mesterpoeng og ta betalt?
Grunnen til at kretsen har valgt å spille om klubb- og kretspoeng er at serviceavgifta (betaling for 
mesterpoeng) er en viktig del av inntektene til NBF. Vi ønsker å støtte NBF i ei vanskelig tid.
Det er nå så mange gratis turneringer på BBO at systemet er i ferd med å bryte sammen. Vi synes 
derfor det har liten hensikt å lage enda flere slike turneringer.

https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Klubbkvelder-paa-BBO-oppdatert


Kan vi ha kortere tid på hver runde?
Det er TL som bestemmer tida. Vi har brukt 8 min pr. spill. Det bør være rikelig med tid, men tar også 
høyde for at noen trenger ekstra tid fordi de har problemer med nettet. Straks alle har spilt ferdige, 
byttes det automatisk til neste runde. Vi oppfordrer alle til ikke å bruke lengre tid enn nødvendig. Det er 
viktig å forstå at bytting og bordplassering foregår helt automatisk og ikke styres av TL.
Vi kommer også til å gjøre forsøk med to spill i runden i håp om å korte ventetid og møte flere.

Kan vi ha turneringer på formiddagen?
I påskeuka skal vi prøve med noen turneringer på formiddagen. Til vanlig er det mange som er på 
arbeid på denne tida, og vi har ikke kapasitet til å sette opp turneringer både formiddag og kveld.

Hvorfor møter vi samme par flere ganger i enkelte turneringer?
Hvis man velger å spille Monrad (heter Swiss på BBO) vil dette skje. Det er dårlig håndverk av de som 
har laget programmet, men ikke noe å gjøre med. Alternativet er å spille Mitchell der noen par sitter NS 
og andre ØV i hele turneringa. Det gir to resultatlister som vi av tekniske årsaker slår sammen til ei 
etter turneringa. Antakelig er Swiss mer «rettferdig» når ikke alle kan møte alle. Vi kommer til å bruke 
begge metoder.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke har makker?
Alle turneringer har et makkertorg («Partnership Desk»). Inviter en spiller derfra eller meld deg på 
makkertorget sjøl. Kanskje blir du invitert av andre som trenger makker.

Kan jeg bli forhåndspåmeldt til turneringer?
Nei. All påmelding skjer ved å invitere makker / bli invitert av makker på BBO. Hvis mange melder 
seg på ei turnering, sørger vi for å utvide max. antall deltakere.

Jeg har blitt kasta ut av turneringer der jeg har vært påmeldt. Hva skjer?
Ingen TL i Buskerudbridge kaster ut deltakere (med mindre noen oppfører seg ubehøvlet ved bordet). 
«Utkastelse» har vært et problem i flere turneringer på BBO i det siste. Jeg har snakka med Kristian B. 
Ellingsen i NBF. Han er en meget erfaren TL på BBO og forteller at han også opplever det samme i 
sine turneringer. Vi antar feilen skyldes stor belastning på BBO.

Hva gjør jeg hvis jeg blir kasta ut?
Først hva du ikke gjør: Det er ingen vits i å ringe / sende e-post til TL mens turneringa er i gang, Vi 
jobber som besatt når det er problemer på BBO, og vi kan definitivt ikke gjøre noe for å sette inn 
spillere. Hvis du melder deg som sub, vil du bli prioritert hvis vi trenger ekstra spillere. Ellers må vi 
bare ta det med godt humør og spille ei annen turnering den kvelden.

Bruk av turneringschat.
Du kan skrive både til bordet og til turneringa. Du bytter med knappen nede til venstre på skjermen. 
Skriv bare til turneringa i unntakstilfelle, og skriv aldri om resultater på spill der.
Ha en sivilisert tone ved bordet, og kom ikke med nedsettende bemerkninger om makkers eller 
motpartens spill og meldinger!

Hva gjør jeg hvis BBO «låser seg»?
Logg ut og logg inn igjen. Vi venter minst 2 minutter før vi bytter ut spillere. Hvis makkeren din ikke 
kommer tilbake etter et par minutter, må du be TL om å sette inn reserve (sub).



Jeg har blitt bytta ut fordi jeg har hatt problemer med nettet. Kan jeg komme inn igjen?
I utgangspunktet ikke. Noen har vært greie og stilt opp som innbytter. Det kommer de ikke til å gjøre 
neste gang hvis vi driver med «bruk og kast». Sett deg ev. på lista over suber, kanskje kommer du inn 
igjen likevel?

Hvorfor dukker det opp utlendinger i ei turnering for folk fra Buskerud?
Hvis vi trenger innbyttere, forsøker vi alltid å finne norske / skandinaviske spillere. Hvis ingen er 
tilgjengelige på lista over innbyttere, må vi ta det vi kan få for å få avvikla turneringa. Det er ikke 
mulig å avvikle turneringer med oversitt på BBO. Hele turneringa blir avlyst etter første runde hvis vi 
ikke har fått inn noen på de ledige plassene. Da jobber TL under tidspress og må noen ganger ta de 
første og beste vi finner.

Hvorfor er ikke turneringene åpne for tilskuere?
NBF har bestemt at turneringer der det spilles om mesterpoeng ikke skal være åpne for tilskuere.

Når starter spillingen i klubbene igjen?
Det korte svaret: «Veit ikke».
Foreløpig er all bridgeaktivitet stoppa til over påske. Alle NBFs organisasjonsledd må forholde seg til 
anbefalinger fra myndighetene. Følg med på nyhetsbrev fra klubb, krets og forbund. De tillitsvalgte i 
klubber og kretser får samme informasjon som deg. 
Se: https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/NBFs-arrangementer-fremover
Vi er tross alt heldige som kan utøve aktiviteten vår på nett, sjøl om det ikke blir helt det samme som å 
møtes fysisk.

Vennlig hilsen 

Tor Orsteen // kretsleder

https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/NBFs-arrangementer-fremover

