1

Vejledning i læsning af multi(hold) på internettet
Indledning
Når vi i Horsens Bridgeklub af 2017 spiller bridge, anvender vi bridgemate og Dansk Bridgeforbunds EDB
beregningssystem, som tillader os at få komplicerede beregninger af spilleresultaterne og efterfølgende
vise disse på internettet. De fleste har prøvet at se de almindelige resultater på nettet efter en spilleaften.
Ved holdturneringer kan vores EDB-anlæg beregne og på internettet vise holdresultaterne. Men indbygget
i spillet og beregningsmetoderne er det muligt at se, hvorledes man i den på sin vis indbyggede
parturnering har klaret sig. Undervejs i holdturneringen spiller man jo mod alle de andre par i rækken (dog
ikke makkerparret).
Med denne vejledning vil vi vise, hvorledes man finder ind til disse resultatlister.

Fremgangsmåde
Gå ind på hjemmesiden www.horsensbridgecenter.dk og vælg klub HBK af 2017, ”Tirsdagsbridge” eller
”Torsdagsbridge”).
Vælg turneringer i venstre menuoversigt.
Vælg derefter den ønskede holdturnering (f.eks. 1. gennemspil hold) og den ønskede dato.
Nedenstående eksempel er fra en tidligere holdturnering den 11.december 2008 i BC2 Eksemplet kan
sagtens benyttes til forståelse af holdturneringer afviklet i BC3, hvis man anvender de rigtige menuer i
BC3:

Her vises kampresultatet for runden i såvel IMP
(internationale matchpoint) som i kamppoint.

Klik derefter på ”resultater” hvorefter næste billede kommer frem:

Her vises det samlede resultat for turneringen
efter runden (5.).
Dette er slutresultatet opgjort i KP
(kamppoint).
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Klik nu på menuen ” Multihold Stilling” ved at klikke på det blå kryds foroven til venstre
Næste skærmbillede kommer frem fra en tidligere holdturnering i BC2:

Det viser MULTIHOLD
stillingen efter 5. runde, og
der er her to menuer, der fører
videre:
Resultater og Bordresultater.

Parresultaterne
Lad os først se på skemaet,
hvoraf man kan læse, hvorledes man som PAR har klaret sig i turneringen.
Med numrene 1 til 6 vises holdene med disses navne (f.eks. 1 Ole Søren Poulsen). Dernæst vises spillerne
på holdet. For hold nr. 1 (og også hold 4 og 6) vedkommende har der været substitut på, nemlig Inga
Jensen i st. f. Ole Søren Poulsen i to halvlege).
Overskrifterne over talrækkerne viser runden og dens halvlege. Her runde 5 med halvleg 1 og 2.
Under overskriften Runde 5-1 ses, at Jens Verner med substitut har scoret 14,6 KP i 1. halvleg og 12,00 i
2. halvleg, hvilket under Subtotal giver et gennemsnit på 13,30 KP. De lidt lysere 2-tals angivelser viser, at
Jens Verner med substitut har spillet 2 halvlege.
I linjen ovenover ses under Total at Jens Verner har spillet 8 halvlege med sin makker og opnået et
gennemsnit på 13,5 KP Gennemsnit af de 8 halvlege), hvilket rækker til en samlet 7. plads i denne (5.te)
runde. Parrets makkere på holdet er Henrik Kejlberg og Frank Roldsgaard. Her har der ikke været substitut
på. De har totalt scoret 17 KP (gennemsnit af 10 halvlege) og ender på en 3. plads.
Lad os se på hold nr. 4. Her har der også været substitut én aften, hvor Ruth Jensen har spillet i.st.f. Peter
Baglama.
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Bedste par (opgjort på denne måde) viser sig at være Bent Pedersen og Erik Randlev. Deres makkere
placerer sig som par som nr. 5.
I hold nr. 6 ser det ud som om Jonna Laursen i én halvleg er udgået og erstattet af ikke-navngivet substitut.
Det er formentlig en fejl.
Menuen Multihold Resultater findes ved at klikke på det blå kryds foroven til venstre.
(Tryk nu på Resultater og følgende skærmbillede kommer frem😊)

I fortsættelse af overskriften: Multihold resultater efter 5. runde, 1. halvleg, er der to menuer. Vi er i ”1” og
kan, som det ses nu, se alle parrene og resultaterne af halvlegens spil 1 til 16.
Yderst t.v. ses bordnumrene (1Å og 1L – står for ”åbent” og lukket” (rum), begreber vi ikke anvender). Det
førstnævnte par ved bordet har spillet N/S (Ved 1Å par nr. 3 Jørgen Munk og Hans Jørgen Mogensen).
Første kolonne under KP viser halvlegens KP (kamppoint). Nr. 3 (NORD) har fået 23,00 og nr. 6 5,80 KP.
(Disse tal kan genfindes på det forudgående skærmbillede med multihold stillingen).
Dernæst vises resultaterne af de enkelte 16 spil ved dette bord på den kendte facon (N/S pointhøst).
Ved at trykke på 2 kan de tilsvarende resultater for 2. halvleg findes frem.
I skærmbillederne kan man også få et indtryk af, hvorledes man som par har klaret sig ved at samligne
vundne KP.

Bordresultater
Nu ser vi så på de næste opgørelser, som er bordresultaterne.
(Klik med musen på bordresultaterne menulinjen, og følgende skærmbillede kommer frem😊)
Menuen Multihold Bordresultater findes ved at klikke på det blå kryds foroven til venstre
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Her
vises
det
enkelte
spil

(kortblandingen) til venstre, og derefter resultaterne ved de 6 borde.
Eksempel:
Ved bord nr. 1 har Jørgen Munk og Hans Jørgen Mogensen spillet N/S mod Ejvind Jørgensen Ø/V.
Kontrakten i spil nr. 1 er N 1 UT 8 stik og 120 P. Sammenholdes dette med de øvrige 5 bordresultater
vandt N/S altså 3 IMP.
Alle 1. halvlegs 16 spil kan ses her.
Trykkes i menuen på 2 kan resten af spillene (17-32) ses på samme måde.

Afslutning
Dette multiholdsystem giver – for brugere af hjemmesiden på internettet – et godt redskab til både at
analysere de enkelte spil, og få et indblik i, hvorledes man som par har klaret sig i forhold til øvrige par i
rækken.
Husk i makkerrelationen t bruge dette redskab positivt. Det er ikke nyttigt for det gode forhold mellem
parrene at anvende denne indsigt til at rette bebrejdelser mod det af parrene, der klarer sig dårligst!
God fornøjelse.

