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Træn din spilføring
Når du køber programmet, får du en installationsvejledning og kode i et PDF-dokument,
hvor der også er en forklaring til samtlige
80 spil, der følger med. Der er support til
installationen, hvis det bliver nødvendigt.
Programmet kan kun bruges på en PC.

glimrende forklaringer på spillet, og hvordan
det skal spilles, ligesom der også er en forklaring til modspillet.
I modsætning til brugergrænsefladen i de
spil, der hører til Nordisk Standard, så får du
her lov til at spille spillene først uden nogen
vejledning.
Funktionaliteten i programmet og forklaringen af de enkelte spil danner tilsammen
en fin ramme til at øve spilføring. Den vil jeg
gerne anbefale mine kursister – også de ikkeIT-kyndige.

Programmets funktioner

Niveau 1 spil – for begyndere

De mest brugte funktioner er direkte til
rådighed (pilene i bunden). Der kommer en
lille tekst frem,
der fortæller
funktionen,
mens der kan
rettes i, hvordan
kortene vises og
andre ting via
det lille tandhjul. Jeg var fint tilfreds med standarden.
Jeg skulle vænne mig til, at når man har
taget de stik, man skal, så stopper spillet,
og man skal videre til næste spil. Det er jo
også rart nok, at man ikke skal lægge til, når
modspillet tager de sidste 4 stik, uden at man
kan gøre noget. Har man ikke spillet korrekt,
så afsluttes spillet med den lakoniske besked
”Din spilføring er ukorrekt”.
Jo tak, men hvordan skulle jeg så have
spillet? Det fremgår ikke direkte i spillet. Men
i det nævnte PDF-dokument kan man se spillene i deres helhed på skærmen (eller printet,
hvis man vil). Her er hele kortfordelingen og

De 80 spil på niveau 1 træner de færdigheder,
der bruges i alle spilføringer. Rejs langfarve,
knibninger, forbindelseslinjer og blokering
og topspil den korte hånd, tælle stik. Som
bridgespiller bruger vi det i stort set alle spil,
og spillene er helt relevante og god træning
for nye spillere.

Ib Axelsen har udviklet træningssæt i spilføring på forskellige niveauer til PC. Pris 200
kr. for et sæt a 80 spil. Kan købes via www.
bridgebutikken.dk.
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Niveau 2 spil for klubspillere
Spillene er rigtig gode for spillere med lidt
mere erfaring. Det er grundlæggende de
samme teknikker, der trænes, men de skal
kombineres, og tempoet/rækkefølgen er ofte
afgørende, hvilket gør det sværere at vælge
den rigtige spilleplan. Så kompleksiteten er
markant højere.

PDF-filen med spilforklaringer
Personligt synes jeg, at det er upraktisk
at skille forklaringen fra selve spillet,
men omvendt giver det bedre plads til en
ordentlig forklaring og et spildiagram. En
særlig fordel er det, at der også er korte kommentarer om modspillet.
Med Ib Axelsens velvalgte spil i en ok
software (Bridge Master 2000) er der gode
muligheder for at udvikle din spilføring.
Prisen på 200 kr. er bestemt ikke urimelig for
det kæmpe arbejde, som der har været lagt i.

