Bridgeprogram på CD-skiva från Scania Bridgekonsult
Scania Bridgekonsult har ett 60-tal olika bridgeprogram i sitt sortiment. De flesta är på
svenska, en del på engelska, några på danska. Beskrivning av dem följer nedan. Namnet på
tillverkaren står inom parentes. Alla program är för Windows (-95 eller senare), när inte annat
anges. Priserna är de som gäller i början av 2014, men de kan komma att ändras längre fram.
En del program kan också beställas i nedladdningsversioner.
Förfrågningar: maila anders@scaniabridge.com eller ring 040 – 15 85 81, 070 – 28 14 171.

1. Bridge Master 2000 Scandinavia Neo
2. Bridge Master 2000 Scandinavia Level 1
3. Bridge Master 2000 Scandinavia Level 2
4. Bridge Master 2000 Scandinavia Level 3
5. Bridge Master 2000 Scandinavia Level 4
6. Bridge Master 2000 Scandinavia Level 5
(EDBridge)
Det gemensamma för de sex Bridge Master-programmen är att det rör sig om spelföringsträning. Programmen är mycket pedagogiska. Efter att ha spelat igenom en giv, kan man
klicka på en knapp som ser ut som en filmremsa. Då spelas given upp från början, tillsammans med en utförlig förklaring till varför den rekommenderade planen är den rätta
Programmen har olika svårighetsgrad och/eller pris enligt nedan:
Neo (120 givar: 30 på var och en av nivåerna 2-5 [klubbspelare och uppåt]) – 420 kr
Level 1 (133 givar på nivå 1 [för nybörjare och mindre rutinerade spelare]) – 400 kr
Level 2 (96 givar på nivå 2 [för klubbspelare]) – 275 kr
Level 3 (96 givar på nivå 3 [för rutinerade klubbspelare]) – 275 kr
Level 4 (96 givar på nivå 4 [för tävlingsspelare]) – 275 kr
Level 5 (66 givar på nivå 5 [för experter]) – 200 kr
Alla programmen är på svenska utom Level 5, som är på engelska.

7. Spelföring – Lätt
8. Spelföring – Medel
9. Spelföring – Svår
10. Spelföring – Sang
11. Spelföring – Trumf
(DaBriSoft)
Varje program innehåller 165 givar. Liksom Bridge Master är det enbart spelföringsträning.
När man spelat färdigt kommer en förklaring av givens poäng, och sedan får man se vad det
egna resultatet varit värt i den ”tävling” man deltager i. Programmen är nämligen gjorda så att
det redan finns flera resultat, som man sedan jämför sina egna resultat mot. Både instruktion
och tävling, med andra ord.
Alla programmen är på svenska. Pris 420 kr per program.
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12. Modspil – Let
13. Modspil – Middel
(DaBriSoft)
Dessa program är upplagda på samma sätt som DaBriSofts spelföringsprogram, men med
motspel i stället för spelföring. Även där ingår 165 givar per program.
De finns endast på danska. Priset är 420 kr per program.

14. Bridge Class Plus
15. EDBridge-Klubben 2005
(EDBridge)
Med dessa två program kan man träna både budgivning och spel. De nordiska standardsystemen finns inlagda, vilket för oss svenskar betyder att Modern Standard finns att tillgå.
I Bridge Class Plus slumpar programmet fram en ny giv varje gång man spelar. Man får
sedan bjuda och spela given tillsammans med datorn. Man kan även mata in egna givar att
spela mot datorn eller öva sig på drygt 300 inlagda problemspel.
EDBridge-Klubben 2005 består av givar från tävlingar, som spelats i verkligheten. Först
bjuder och spelar man, och sedan jämför man resultaten med de verkliga. Då får man se hur
man hade klarat sig när tävlingarna spelades.
Bridge Class Plus kostar 550 kr, EDBridge-Klubben 2005 kostar 400 kr. De är på svenska.

16. Trin for trin (EDBridge)
Dansk Bridge har i varje nummer en avdelning som heter Trin for trin, och som vänder sig till
mindre rutinerade spelare. Där får de testa sig på en lärorik giv. I Svenska Bridgeförbundets
medlemstidning Bridge finns en liknande avdelning, som heter Steg för steg.
I det här programmet finns med givar från både Dansk Bridge och Bridge. Språket är danska.
Det kostar 300 kr.

17. Q-plus Bridge (EDBridge)
Detta är ett program med vilket man kan träna såväl budgivning, spelföring som motspel
tillsammans med datorn. Programmet är ett av de tre-fyra bästa på marknaden och erbjuder
många finesser.
Programmet levereras med en engelsk och en dansk version. Det kostar 620 kr.

2

18. Jack (Kuijf & Kuijf Software)
Detta holländska program är världens bästa bridgespelande program. Det har vunnit VM i
datorbridge nio gånger på 2000-talet (och kommit tvåa tre gånger).
Här finns mängder med möjligheter att skapa ett eget system (t.ex. genom att välja ett av de
redan inlagda [det svenska standardsystemet Modern Standard finns med] och sedan modifiera det genom att lägga till eller ta bort någon av de konventioner som finns att välja mellan).
Version 5 kom i slutet av 2009 och är mycket bättre än föregångarna.
Programmet är på engelska och kostar 830 kr. Det kan kompletteras med Tournaments 2002
(se nästa punkt). Den som har version 4 och vill uppgradera till version 5, kan göra det för
325 kr.

19. Tournaments 2002 (Kuijf & Kuijf Software)
Detta är ett tilläggsprogram till Jack. Det består av inte mindre än 1749 givar spelade i
internationella stortävlingar under året 2002 (därav namnet), som man kan spela med Jack
som partner och motståndare. Flera av givarna är kommenterade av holländska stjärnor som
Berry Westra och Simon de Wijs.
Tournaments 2002 finns bara på engelska. Det kostar 290 kr. Vid köp av Jack 5 och
Tournaments 2002 samtidigt blir priset 1000 kr (i stället för 1120 kr). Den som har Jack 4 och
köper en uppgraderingsskiva till version 5 tillsammans med Tournaments 2002 betalar 580 kr.

20. Bridge Baron (Great Game Products)
Ett amerikanskt program, som utseendemässigt håller samma höga klass som Jack, och som
spelar nästan lika bra (det är alltså ett av världens allra bästa bridgespelande program). Ett
plus är att det levereras på en skiva, som duger får både Windows och Macintosh. Version 24
kom i slutet av 2013.
Programmet är på engelska och kostar 735 kr. Att uppgradera från en äldre version av Bridge
Baron kostar 350 kr.

21. Bridge Tournaments, volume 13
22. Bridge Tournaments, volume 14
23. Bridge Tournaments, volume 15
24. Bridge Tournaments, volume 16
25. Bridge Tournaments, volume 17
(Great Game Products)
Fyra tilläggsprogram till Bridge Baron. Varje skiva består av tre nordamerikanska mästerskap
med mellan 400 och 700 givar per mästerskap (ungefär 1500-2000 givar per skiva). Det
medföljer en demoversion av Bridge Baron, så skivorna kan användas också av den som inte
har Bridge Baron. Pris 250 kr per skiva.
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26. Bridgeskolan på PC – Grundkurs A
27. Bridgeskolan på PC – Påbyggnadskurs
(BK S:t Erik)
Dessa två program är baserade på kursmaterialet från ”världens största bridgeklubb”, BK S:t
Erik i Stockholm, och behandlar både budgivning, spelföring och försvarsspel. Programmen
består av ett antal kapitel med både text och övningsexempel.
Programmen kostar 400 kr styck. De är på svenska.

28. Jannersten-samlingen (Arnhem Bridge Products)
Detta program är en s.k. elektronisk bok, baserad på två av Eric Jannerstens bästa bridgeböcker (Finn Felet och Enda Chansen). Till skillnad från böckerna får läsaren också chansen
att testa sig själv på givarna mot en formidabel motståndare – datorn.
Programmet är på svenska. Pris 450 kr. Det kan kompletteras med programmet Kortläsning
(se nästa punkt).

29. Kortläsning (Arnhem Bridge Products)
Detta är ett tilläggsprogram, som bara kan användas tillsammans med Jannersten-samlingen.
Det bygger på Eric Jannerstens bok med samma namn, och är upplagt på samma sätt som
Jannersten-samlingen.
Programmet är på svenska. Pris 200 kr. Köper du Jannersten-samlingen och Kortläsning
tillsammans, blir priset 550 kr.

30. Komplett Partnerskapsförsvar i Bridge (Arnhem Bridge Products)
Detta program bygger på boken Partnership Defense in Bridge av Kit Woolsey, den kanske
bästa bok som skrivits om försvarsspel. Uppläggningen är precis densamma som Jannerstensamlingen: man både läser och får testa sig själv på givarna från boken.
Programmet är på svenska. Pris 360 kr.

31. The Terence Reese Classics (Arnhem Bridge Products)
Ännu ett program baserat på två klassiska böcker. Här är det The Expert Game och Play
Bridge With Reese, båda skrivna av en av världens ledande bridgeförfattare. Liksom de övriga
programmen från Arnhem Bridge Products får man både läsa och testa sig själv.
Programmet är på engelska. Pris 450 kr. Det kan kompletteras med Play These Hands With
Me (se nästa punkt).
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32. Play These Hands With Me (Arnhem Bridge Products)
Ett tilläggsprogram, som bara kan användas tillsammans med The Terence Reese Classics.
Det bygger på boken med samma namn, skriven av Terence Reese.
Programmet kostar 200 kr. Det är på engelska. Köper du The Terence Reese Classics och
Play These Hands With Me på samma gang, blir priset 550 kr.

33. Utsikt Från Toppen (Arnhem Bridge Products)
Mångåriga världsettan Bob Hamman har tillsammans med bridgeskribenten Barry Rigal gjort
ett lärorikt interaktivt program med 35 fascinerande givar, som läsaren själv kan testa sig på.
Däremellan diskuteras hur man löser olika problem som uppstår i verkliga livet.
Programmet kostar 320 kr. Det är på svenska.

34. Teach Yourself Bridge Technique (Arnhem Bridge Products)
En elektronisk bok av världens flitigaste bridgeförfattare, engelsmannen David Bird. Det här
interaktiva programmet vänder sig till medelspelaren som på ett enkelt och lättsamt sätt vill
förbättra sin spelteknik. Två av de tolv kapitlen är humoristiska, och inte helt överraskande är
det Birds mest kända figurer som uppträder där: munkarna på S:t Titus kloster och nunnorna
på S:t Hilda.
Programmet, som är på engelska, kostar 320 kr.

35. Conventions
36. Two-Over-One
37. Defense
38. Counting at Bridge
39. Counting at Bridge 2
(Mike Lawrence)
Dessa program är elektroniska böcker, skrivna av världens skickligaste bridgeförfattare Mike
Lawrence, USA.
Conventions beskriver ett stort antal konventioner samt – inte minst viktigt – ger råd för hur
de bäst används i verkligheten.
Two-Over-One är en beskrivning av det budsystem som håller på att bli standard i stora delar
av världen. Läsaren får testa sig själv på en mängd händer och kan även ta del av Lawrences
många goda råd.
Defense är en ingående (och utmärkt) diskussion om allehanda problem som kan uppstå i
försvarsspelet.
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Kortläsning har alltid ansetts vara mästarens signum. I Counting at Bridge och Counting at
Bridge 2 visar Lawrence att det ofta inte är svårare än att lägga ihop och dra ifrån. Kan du
räkna till tretton, har du alla utsikter att bli duktig på kortläsning.
Alla programmen är på engelska. Conventions kostar 590 kr, de övriga programmen kostar
375 kr styck.

40. Private Bridge Lessons, volume 1
41. Private Bridge Lessons, volume 2
(Mike Lawrence)
I dessa två interaktiva program får man testa sig själv som spelförare på fler än hundra givar
per program. Programmen diskuterar flera värdefulla tekniker som skvisar, inpetningar, ingångar, korträkning, korsstöld, reverse dummy, m.m. Vid behov får man en knuff i rätt riktning av den trefaldige världsmästaren Mike Lawrence.
Varje program kostar 375 kr. De är på engelska.

42. Mike’s Advice
(Mike Lawrence)
Det här programmet består av 333 vanliga, men knepiga budproblem, som i första hand
vänder sig till mindre rutinerade spelare. Även erfarna spelare kan ha glädje av programmet,
för att repetera och friska upp sina kunskaper. Tyngdpunkten ligger på omdöme, inte metoder.
Pris 300 kr. Det är på engelska.

43. The Encyclopedia of Bridge Conventions (Dan Dimitrescu och Nicu Kantar)
Den här elektroniska boken baseras på de fyra böckerna Bridge – Classic and Modern
Conventions, skrivna av samma författare och utgivna av Magnus Lindkvist.
Programmet innehåller 835 konventioner med 121 varianter; 101 system plus varianter; 102
artiklar om budteori; 400 fotografier av kända bridgeprofiler från hela världen.
Programmet kostar 400 kr och levereras på en CD-skiva som passar till både Windows och
Macintosh.

44. A Switch in Time (Granovetter Books)
Pamela och Matthew Granovetter har i många år propagerat för en markeringsfilosofi, som de
kallar ”switch in time”, och som används av många av dagens toppspelare. De har beskrivit
metoden utförligt i både böcker och artiklar, och nu finns den också på CD-skiva.
Programmet kostar 350 kr. Det är på engelska.

6

45. Praktisk Grundkurs
46. Fortsättningskurs – Bjud Bättre & Spela Bättre
47. Påbyggnadskurs
(Rogers Bridgeskola & Scania Bridgekonsult)
Detta är interaktiva programversioner av kurserna med samma namn, som hålls vid Rogers
Bridgeskola i Skåne (Trelleborg, Malmö och Lund). Användaren får spela igenom ett stort
antal givar (98 givar i Praktisk Grundkurs, 96 givar i Fortsättningskurs – Bjud Bättre & Spela
Bättre, 100 givar i Påbyggnadskurs), fördelade på olika kapitel efter tema, för att träna såväl
budgivning, spelföring som försvarsspel.
Praktisk Grundkurs är en ren nybörjarkurs, Fortsättningskurs – Bjud Bättre & Spela Bättre är
det tredje steget i Rogers kursutbud, efter grundkursen och den första fortsättningskursen.
Påbyggnadskurs är det fjärde steget i kursutbudet, och är till viss del en repetition av allt man
lärt sig på de tidigare kurserna.
Programmen är på svenska och kostar 400 kr styck.

48. Bridgens ABC, Bok A
49. Bridgens ABC, Bok B
50. AHA!
51. Bättre Bud
52. Vidgade Vyer
(Arnes Bridgeskola & Scania Bridgekonsult)
Detta är interaktiva programversioner av kurserna med samma namn, som hålls vid Arnes
Bridgeskola i Göteborg (kurserna är skrivna av Arne Larsson och Anders Brunzell, programmen är gjorda av Anders Wirgren). Användaren får spela igenom hundra givar per program,
fördelade på tio kapitel, för att träna såväl budgivning, spelföring som försvarsspel.
Bridgens ABC, Bok A är deras nybörjarkurs. Sedan följer i tur och ordning Bridgens ABC,
Bok B, AHA!, Bättre Bud och Vidgade Vyer.
Programmen är på svenska och kostar 400 kr styck.

53. Träna Din Spelföring (Scania Bridgekonsult)
Detta är ett program för mindre rutinerade spelare, som får öva upp sin spelföring. Det börjar
från grunden och går uppåt. Fem kapitel sangspel och fem kapitel trumfspel. Det används vid
flera bridgeskolor, bl.a. Rogers Bridgeskola i Skåne och Arnes Bridgeskola i Göteborg.
Programmet är på svenska och kostar 400 kr.
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54. Grundkurs A
55. Grundkurs B
56. Bättre Spel
57. Bättre Bud
58. Spela Mera
59. Bridge Plus
(Nya Bridgeskolan)
Detta är programversioner av de kurser med samma namn som hålls på Nya Bridgeskolan i
Stockholm. Magnus Lindkvist har skrivit både böckerna och gjort programmen.
Grundkurs A är en ren nybörjarkurs, och Grundkurs B tar vid därefter. Bättre Spel och Spela
Mera handlar enbart om spelteknik (för både spelföraren och försvarsspelarna). Bättre Bud
och Bridge Plus försöker förkovra eleverna i budgivningens ädla konst (även om det i den
senare även förekommer en del spelteknik).
Priset för varje skiva är 450 kr.

60. Scania BridgeDealer (Scania Bridgekonsult)
Detta är ett program, på svenska eller engelska, som tar fram givar för budträning eller
statistik. Programmet ger antingen rent slumpmässiga givar eller med krav ställda på en, två
eller tre av händerna.
Programmet kostar 395 kr.

61. GivGenerator (Scania Bridgekonsult)
Detta är en enklare version av Scania BridgeDealer. Det kan ge givar enligt de krav som
ställts på en, två eller tre av händerna.
Gratis; endast för Macintosh.

62. Bridge-demo (Scania Bridgekonsult)
Det här demo-programmet innehåller information om Arnes Bridgeskola och Rogers
Bridgeskola och deras kursverksamhet, men framför allt ger det dig möjlighet att testa de nio
program som Scania Bridgekonsult tagit fram till dem (fem till Arnes Bridgeskola, tre till
Rogers Bridgeskola samt Träna Din Spelföring) genom att provspela två givar per program.
Gratis.
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63. Bridge Master 2000-demo (EDBridge)
Ett demo-program med sammanlagt tio givar från Bridge Master-programmen, två från varje
nivå mellan 1 och 5.
Gratis.

64. Demo, Nya Bridgeskolan (Nya Bridgeskolan)
Ett demoprogram med smakprov från Nya Bridgeskolans alla bridgeprogram.
Gratis.
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