
2009-03-14 | TWI, TK, MK | REV8.3 1 av 1  © Förbundet Svensk Bridge 

Trivselregler för Bridge 
 
Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. Därför måste vi uppträda på ett angenämt sätt 
mot alla medverkande. Vi ska också göra vårt bästa för att agera bridgemässigt 
korrekt. Det är grundläggande i Trivselregler för Bridge. 
 
 
Allmänt 
 
Det förhållningssätt som beskrivs i Trivselregler för 
Bridge gäller i all sanktionerad tävlingsverksamhet; 
brons-, silver-, och guldtävlingar. Uppträdande och 
Etikett berörs i 2007 ÅRS LAGAR FÖR 
TÄVLINGSBRIDGEr i §74 och §91. 
 
Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. Därför måste vi 
uppträda på ett angenämt sätt mot alla medverkande. 
Vi ska också göra vårt bästa för att agera 
bridgemässigt korrekt. Det är grundläggande i 
Trivselregler för Bridge. 
 
Bridge är ett sätt att umgås och det ska också spegla 
hur vi uppträder mot varandra. Tävlingsmomentet i 
spelet ska vi hantera med takt och finess så att vi visar 
varandra respekt både som vinnare och förlorare. 
 
Vi ska ha ett vårdat yttre när vi spelar bridge. Då visar 
vi övriga deltagare respekt. Tänk på att påträngande 
parfymdoft och röklukt är besvärande för allergiker. 
 
Bridgespel och droger är oförenliga. Drog- eller 
alkoholpåverkade spelare får inte deltaga i 
bridgetävlingar. 
 
Tävlingsledaren ska se till att bridgens lagar och 
bestämmelser följs vid tävlingen. Han är också 
ansvarig för att tävlingen genomförs under god 
ordning. Vi ska respektera tävlingsledarens beslut 
med bibehållet gott uppträdande. Är vi missnöjda kan 
vi utnyttja vår lagliga möjlighet att överklaga och få 
tävlingsledarens beslut omprövat. 

Tänk på 
 
I alla lägen ska vi sträva efter att behålla en god 
atmosfär vid bridgebordet. Tänk särskilt på att: 
 

• inte förolämpa någon för dåligt spel eller 
annat som hänt vid bordet. 

 
• om du trots allt skulle uppträda burdust, be 

om ursäkt så är incidenten oftast utagerad. 
 
• när tävlingsledaren tillkallas, gör det utan att 

genera den som ev. har begått något fel. 
 

• tala lågmält, så länge spel pågår vid andra 
bord. 

 
 
Påföljder 
 
En förseelse enligt dessa trivselregler bestraffas vid 
första tillfället med en tillsägelse. 
 
Vid andra tillfället i samma tävling görs poängavdrag 
med 10% av toppen i partävling respektive 1 VP i 
lagtävling. 
 
Efter ytterligare förseelse i samma tävling avvisas 
spelaren från tävlingen och anmäls till FSB:s 
disciplinnämnd. 
 
Kränkande uppträdande mot tävlingsledaren ska 
alltid anmälas till FSB:s disciplinnämnd. 
 
Alkohol- eller drogpåverkad spelare ska alltid 
anmälas till FSB:s disciplinnämnd. 
 
 
Väl mött vid bridgebordet och glöm inte att 
närmsta vägen till ett gott bemötande är ett 
leende och ett hej. 
 


