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Minibridge
● Minibridge er en variant av bridge med forenklet 

auksjonsfase.
● Auksjonen gjennomføres ved at giver muntlig angir 

antall hp på sin hånd. Deretter angir de andre spillerne 
antall hp på sine hender etter tur.

● Det laget som har flest hp vinner auksjonen. Spilleren 
innad i det vinnende laget blir spillefører. Makkeren til 
spilleføren blir blindemann.
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Honnørpoeng
● Hp (honnørpoeng) er en måte å kvantisere styrken til en 

hånd på. Den regnes ut på følgende måte:

    4 hp for             3 hp for             2 hp for              1 hp for
    hvert ess           hver konge       hver dame         hver knekt

● Summer 
poengene fra 
dine 
honnører.

● Du har alltid 
mellom 0 og 
37 hp.

● Det er totalt 
40 hp i hele 
stokken.
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Spillefasens start
● Når auksjonen er over skal blindemann legge ned 

kortene med bildesiden ned, sortert i fire kolonner:
- ♠ i kolonnen til høyre sett fra blindemann, deretter ♥, ♦ og ♣.

● Nå skal alle kunne se blindemannens fordeling.
● Spillefører velger nå hvilken kontrakt som skal spilles.
● Spilleren til venstre for spillefører spiller ut, deretter snur 

blindemannen kortene sine slik at bildesiden kommer 
opp, og alle kan se dem.
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Spillefasens gang
● Nå skal spillefører spille både sine egne og blindemannen sine kort. 
● Spillerne legger hvert sitt kort etter tur med klokka (spillefører sier hvilket kort 

blindemann skal spille).
● Alle må følge farge om mulig (spille kort i samme farge som kortet som ble 

spilt ut). Dersom en ikke kan følge farge kan en spille hvilket som helst kort fra 
sin hånd.

● Den som legger det høyeste kortet i fargen som ble spilt ut vinner stikket.
● Når stikket er ferdig: legg kortet med bildesiden ned foran deg. Legg kortet 

loddret om dit lag vant stikket, vannrett om motparten vant stikket.
● Spilleren som vant stikket spiller ut i neste stikk.
● Spillet fortsetter til alle 13 stikkene er spilt.
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Trumf
● I (mini)bridge spiller vi vanligvis med en trumffarge, som 

spillefører velger.
● I hvert stikk hvor et kort fra trumffargen blir spilt, er det spilleren 

som spiller den høyeste trumfen som vinner stikket. 
- Merk at regelen om å følge farge gjelder fortsatt.
- For å utnytte fordelen med trumf må en altså være tom i 
fargen som opprinnelig ble spilt.

● Spillefører kan velge å spille uten trumf. Dette forkortes NT (for 
“no trump”) skriftlig, men på norsk bruker vi ordet “grand” (fra 
fransk) om å spille uten trumf.
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Kontrakter
● En kontrakt består av et tall (mellom 1 og 7, 1 og 7 inkludert) 

og en farge (eller NT).
- Eksempler på kontrakter: 2♣, 4♦, 1♥, 6♠, 7NT

● Tallet angir hvor mange 
stikk spillefører minst må 
vinne for å vinne 
kontrakten, minus seks.

● Fargen angir trumffargen, 
evt. NT. 
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Aktuelle kontrakter
● Delkontrakt: 1♣, 1♦, 1♥, 1♠, 1NT

– Velg delkontrakt når du har 21-23 hp. 
– Velg din lengste farge, evt. 1NT.

● Utgang: 3NT, 4♥, 4♠, 5♣, 5♦
– Velg utgang når du har 24-32 hp.
– Velg 4♥/4♠ om du har minst 8 kort tilsammen i den fargen. Ellers 

velg 3NT med mindre du har en åpebar farlig farge eller veldig 
dårlig kommunikasjon.
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Aktuelle kontrakter
● Lilleslem: 6♣, 6♦, 6♥, 6♠, 6NT

– Velg lilleslem når du har 33-36 hp
● Storeslem: 7♣, 7♦, 7♥, 7♠, 7NT

– Velg storeslem når du har 37-40 hp.
● Velg alltid din beste farge i slem, evt. NT.
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Andre kontrakter?
● Andre kontrakter enn de angitt over gir ikke mer poeng enn 

nærmeste, lavere kontrakt (i den gitte valøren), men medfører 
bare mer risiko.

● Eksempel: 4NT og 5NT gir like poeng mye som 3NT med 
samme antall stikk. 2NT gir like mye poeng som 1NT.

● I majorfargene: 1♥, 2♥ og 3♥ gir like mye poeng, og 4♥ og 5♥ 
gir like mye poeng (med samme antall stikk!). Samme i spar.

● I minorfargene (♣ og ♦): 1, 2, 3 og 4-trinnet gir like mye poeng.
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Flere detaljer

De siste sidene inneholder flere detaljer om 
poeng. Disse gjennomgås ikke, men kan leses 
på egenhånd. Presentasjonen er tilgjengelig på 

våre hjemmesider og facebooksider for 
arrangementet.
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Vunnet kontrakt
● Dersom spillefører vinner kontrakten tildeles poeng etter 

hva kontrakten var og antall stikk vunnet.
- Høyere kontrakter kan potensielt gi mer poeng, men 
det øker ikke lineært.
- Det gis også litt ekstra poeng for eventuelle overstikk.

● Dersom spillefører taper kontrakten (“går beit”), tildeles 
motstanderne poeng basert på antall stikk spillefører 
manglet på å vinne kontrakten.
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Trekkverdier
● I ♣ og ♦ (minorfargene) gis det 20 poeng for hvert nivå meldt

og 20 poeng for hvert overstikk.
● I ♥ og ♠ (majorfargene) gis det 30 poeng for hvert nivå meldt og 30 

poeng for hvert overstikk.
● I NT gis det 40 poeng for 1-trinnet, deretter 30 poeng for hvert trinn 

meldt, og 30 poeng for hvert overstikk.
- Det gis altså mer poeng i major enn i minor, og enta litt til i NT-
kontrakt.

● Med kun disse poengene (trekkverdiene) er det alltid best å spille på 1-
trinnet, da høyere trinn ikke gir mer poeng, kun høyere risiko. 
Overstikkene kan jo kompansere alt sammen.
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Bonuser
● I tillegg til trekkverdiene og overstikkene på forrige side tildeles det bonuser, som gjør at 

det kan lønne seg å melde høyere.
● Dersom en byr på 7-trinnet (alle 13 stikkene) og vinner, tildeles storeslembonus på 

1000(1500) poeng.
● Dersom en byr på 6-trinnet (minst 12 stikk) og vinner, tildeles lilleslembonus på 

500(750) poeng.
● Dersom en byr en kontrakt hvor samlet trekkverdi blir minst 100 poeng, tildeles 

utgangsbonus på 300(500) poeng.
- Trinnet som kreves er altså avhengig av farge.
- 5♣, 5♦, 4♥, 4♠ og 3NT er minimun i hver enkelt farge.

Dette er altså veldig vanlige kontrakter.
● For kontrakter som har samlet trekkverdi på under 100 poeng tildeles bonus for 

delkontrakt på 50 poeng.
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Tapt kontrakt, faresone
● Dersom spillefører ikke vinner sin kontrakt, tildeles 

motstanderne 50(100) poeng for hver bet.
● Poeng angitt i parantesene tildeles om makkerparet er i 

faresonen.
- I rubber bridge kommer en inn og ut av faresonen 
etterhvert som en vinner kontrakter.
- I duplikatbridge er soneforholdene gitt på forhånd, og kan 
ikke påvirkes. De er oppgitt på mappene, og følger et gitt 
mønster.
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