BK S:t Eriks spelregler
Allmänt
Bridgeklubben S:t Erik är en välkomnande och inkluderande klubb som finns till för bridgespelare på alla
kunskapsnivåer. Som spelare hos oss – oavsett om du är medlem eller gäst – förbinder du dig att följa våra
enkla spelregler, som du kan läsa nedan.
Vi talar alltid vänligt och trevligt med varandra, även i situationer då spelet inte går som vi önskar. Svordomar,
nedsättande språk eller okontrollerad vrede är helt oacceptabelt.
Erfarna spelare tar väl hand om och visar hänsyn till mindre rutinerade spelare, så att de känner sig välkomna.
Vi visar hänsyn genom att respektera tävlingsledaren och varandra, komma i tid, ha nog med pengar på våra
betalkort, lämna bordet i gott skick, returnera disk etc. Vi tänker också på spelare med allergi genom att vara
försiktiga med parfym.
Det är inte tillåtet att spela bridge på BK S:t Erik om du är alkohol- eller narkotikapåverkad. Tjänstgörande
tävlingsledare har mandat och skyldighet att avvisa påverkade spelare.
När vi bjuder och spelar
Vi talar lågmält och håller alltid en trevlig ton vid bordet.
Vi följer Svenska Bridgeförbundets lagar och regler för tävlingsbridge.
Om något formellt fel begås vid bordet tillkallar vi på ett trevligt sätt tävlingsledaren, som assisterar oss på ett
informativt sätt. Vi dömer aldrig själva vid bordet.
Innan vi rör budkorten i budlådan har vi bestämt oss för vad vi ska bjuda. Vi fäller aldrig kommentarer om att vi
inte vet eller att vi chansar. Vi plockar inte upp flera olika budkort eller liknande.
Du har all rätt att tänka länge, men måste vara medveten om att onormala tankepauser kan innebära att
motståndarparet kan reservera sig mot att din partner sedan bjuder, om han/hon inte har goda skäl för det. Att
reservera sig mot bud är inte menat att vara otrevlig; det är en del av de etiska reglerna i bridge.
Du har rätt att fråga om budgivningen när det är din tur att bjuda. Tänk på att inte endast fråga om ett enskilt
bud, eftersom det kan vara vägledande för din partner och därmed oetiskt; fråga i stället om hela
budgivningen.
Vi visar aldrig med miner, gester eller kommentarer vad vi anser om spelets gång, partnerns bud/spel eller
annat som händer vid bordet.
Den som är rutinerad tänker på att anpassa tempot efter den som inte är lika rutinerad.
Att begära resten av sticken på en och samma gång gör vi endast i självklara lägen. Om vi möter orutinerade
spelare undviker vi detta helt.
Som träkarl rör vi inga kort förrän partnern har begärt vad som ska spelas; vi ”hjälper” aldrig till eller ställer
ledande frågor om val av kort.
Om våra regler inte följs
I och med att du spelar på BK S:t Erik förbinder du dig att följa våra spelregler.
Överträdelser av regler hanteras i första hand av tjänstgörande tävlingsledare och i andra hand av vår
disciplinnämnd.
Tjänstgörande tävlingsledare har mandat att omedelbart avvisa spelare från våra lokaler till följd av grova
överträdelser av våra spelregler. Grova överträdelser kan dessutom leda till avstängning från bridgeklubben.

