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BBO Nordic – Åpningsturnering 14. november 
 

14. november åpner den nye nordiske internettbridgeklubben BBO Nordic. 

Alle medlemmer i de nordiske bridgeforbund inviteres herved til 

åpningsturneringen. Turneringsstart kl 2000, 7 runder á 3 spill.  

Turneringen spilles som Monrad (Swiss), det vil si at på bord 1  

møtes de som ligger som nr 1 og 2 i turneringen osv. 

Vi håper alle klubbledere informerer godt om tilbudet i sin klubb. 

Velkommen! 

 

Hva er BBO Nordic? 

BBO Nordic er et nytt tilbud til alle medlemmer i de nordiske bridgeforbund. Det er naturlig at de 

nasjonale forbundene er en aktør i all organiserte bridge, og bridge på internett er en del av det 

totale tilbudet. BBO er valgt som vår samarbeidspartner fordi BBO totalt sett gir det beste tilbudet 

til våre spillere. BBO Nordic er ikke et alternativ til klubb- og turneringsspilling, men et supplement, 

og derfor vil turneringsvirksomheten på BBO Nordic i første omgang bli lagt til tidspunkt der det er 

få klubber som har ordinære spillekvelder, som fredag, lørdag og søndag kveld. 

Hvordan skiller BBO Nordic seg fra andre internettbaserte bridgeklubber? 

På BBO Nordic spiller alle under fullt navn, og det holdes en høy etisk standard. Alle turneringer har 

turneringsledere som er godkjent av BBO Nordic, og brudd på medlemsreglene vil bli håndhevet 

strengt. Språket på BBO Nordic vil være dansk, norsk eller svensk, og standardsystemet vil være 

Nordisk Standard (se: http://bbonordic.com/System). Spiller en noe som avviker fra Nordisk 

Standard plikter paret å alertere meldingene, og foreslå et forsvar dersom motparten spør.  Vi vil 

gjøre vårt beste for at BBO Nordics turneringer i størst mulig grad vil være som en vanlig 

bridgeturnering. 

Hvem kan spille på BBO Nordic? 

Alle som er medlem i BBO Nordic kan spille. Alle som ønsker å delta på åpningsturneringen må 

være registrert som medlemmer i BBO Nordic innen 10. november for å være sikker på å få delta. 

Hvem kan bli medlem i BBO Nordic? 

Alle som er medlem av et av de nordiske bridgeforbundene kan bli medlem i BBO Nordic.  

Hvordan bli medlem i BBO Nordic? 

Først går du inn på www.bridgebase.com. Klikk først på ”Play bridge now”, trykk deretter på  

”Bli medlem (gratis)” og registrer deg på BBO med et brukernavn. Så går du inn på 

 

 

http://bbonordic.com/System
http://www.bridgebase.com/
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http://bbonordic.com/Bli-medlem! og registrerer deg med fullt navn, brukernavnet du har valgt 

deg på BBO, e-postadresse og det medlemsnummeret du har i ditt nasjonale forbund.  

I løpet av 1-3 dager vil du motta en e-post med bekreftelse på medlemskapet. 

Hva koster det? 

Medlemskapet er gratis (forutsatt at en er medlem av en klubb tilsluttet DBF, NBF eller FSB). 

Åpningsturneringen er også gratis. I introduksjonsperioden i november vil hovedturneringen på 

søndagene være gratis, og deretter halv pris (1 dollar pr spiller) i desember. Fra og med 2011 vil 

noen turneringer på BBO Nordic koste 2 USD, mens andre vil være gratis.  

Hvordan melder man seg på til Åpningsturneringen? 

Påmeldingen til åpningsturneringen skjer inne på BBO. Logg inn på BBO på turneringsdagen  

(14. november). Påmelding gjøres slik: 

1) Logg på BBO 

2) Oppe til venstre finner du: “List opp alle turneringer”. Klikk på denne. (Eventuelt, hvis du har 

lastet ned den gamle programvaren som installeres på datamaskinen, klikk på ”Click to play 

or watch bridge” på øverste linje, deretter klikk på ”All tournaments” på fjerde nederste linje) 

3) Scroll nedover listen over turneringer til du finner BBO Nordic Åpningsturnering 

4) Klikk på knappen ”Bli med” (eventuelt ”Påmeld” i den gamle versjonen) 

5) Trykk ”Meld deg på” og skriv inn brukernavnet på BBO til makker og klikk inviter. Når makker 

aksepterer invitasjonen din vil dere komme opp på listen over påmeldte. 

6) Når turneringen starter vil du og makker automatisk tas til første bord. Følg med kl 2000 

 – da starter spillingen. 

7) Hvis du ikke har makker kan du enten invitere en av spillerne som står listet under ”spillere 

på utkikk etter makker” eller registrere deg selv under ”Spillere på utkikk etter makker” 

8) Husk at dere begge må være registrert som medlemmer av BBO Nordic innen 10. november 

for å være sikker på å få være med. 

Påmeldingen vil ikke åpne før 14. november.  Påmeldingen åpner så seint først og fremst for å få en 

helt oppdatert liste over godkjente spillere, men også for  å være sikker på at alle  

som melder seg på er til stede (fremdeles har nettforbindelse og lignende). 

Les mer på http://bbonordic.com 

 

Velkommen til BBO Nordic! 
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