
Bridge Base Online – BBO  - Bridgespilling på internett. 

Det er fin trening i å spille bridge på nettet, spesielt hvis dere er 4 som kan spille sammen.  Dere 

behøver ikke sitte sammen, men alle må ha hver sin PC og en profil på BridgeBaseOnline (BBO). 

Opprett en profil: 

 http://www.bridgebase.com/   

 Klikk på Play Bridge Now 

 Klikk på Bli medlem gratis 

 Legg inn et brukernavn, for eksempel ruth3 og et passord 2 ganger.  Deretter nasjonalitet, og 

et nivå for dine bridgekunnskapet hvis du ønsker (eller Privat), og deretter logg inn 

Spilling på nettet 

 Så kan du lage et bord, men da må du kjenne brukernavnet på de du skal spille med og 

reservere plass til dem ved bordet.  Etter hvert som de logger seg på klikker de inn på bordet 

ditt, og så kan dere begynne når alle 4 er på plass. 

 Du kan også gå inn på en ledig plass ved et tilfeldig bord, men det er fornuftig først å gjøre 

seg kjent med hvordan melding og spilling foregår med folk du kjenner. 

Se på overføringer fra hele verden. 

 Klikk på Vugraph og da får du opp de sendingene som er i gang. 

 Så kan du klikke på en av overføringene og Bli med og så er du tilskuer ved det aktuelle 

bordet 

Noen aktuelle brukernavn: 

Annkafu = Ann Karin Fuglestad        boye = Boye Brogeland      busof = Anne Sophie Bue      

bryde1 = Per Bryde Sundseth           christerh = Christer Heitun       diktatore = Erik Sælensminde  

dronninga = Gunn Tove Vist             eliann = Eli Ann Bakke                evabe = Eva Beckstrøm          

fagjone = Finn Gjone                          gandalve = Gandalv Eide           geot = GeO Tislevoll            

ghelgemo = Geir Helgemo                greb = Jan Tore Berg        haraldjw = Harald Widerøe   

helgeby = Bjørn Helgeby                   helgeb_jr = Stian Helgeby          helstokk = Tor Helness                    

hjl = Hans J Låhne                               hubi_ = Espen Kvam       hyppe = Håvard Hole              

jbgood = Jon Sveindal                        jec = Jimmy Caine                        johan1 = Arvid Lorentzen            

jovial = Jorunn Feness                       jthores = Jan Th Thoresen          juve_ = Jørgen Molberg              

knutk = Knut Kjærnsrød                    kornel1 = Kåre Wahlqvist           llorenzo = Lorenzo Laurila          

lowi = Vigdis Wick                              nevaio = Alfredo Versace           nils123 = Nils Kåre Kvangraven  

norby = Norberto Bocchi                  oddfr = Odd Frydenberg             portion = Kjell Otto Kopstad  

ramobi = Birgit Nygård                      ranison = Anna Malinowski       rhauge = Rune Hauge ringnes2 = 

Jørn Arild Ringseth                             rosenknopp = Marianne Harding sillafu = Beniot Garozzo            

sivt = Siv Thoresen                             skjaeran = Harald Skjæran          smispi = Dano de Falco          

snorre = Snorre Aalberg                    soh2 = Sven-Olai Høyland            solvir = Sølvi Remen            

sophie13 = Åse Langeland                sten = Sten Bjertnes                      terjel = Terje Lie                   

theitun = Tore Heitun                        torwald = Tor Walle                      tullasl = Tulla Steen Lybæk  

turbonorge = Jon-Egil Furunes         utu = Ulf Tundal                             viking59 = Glenn Grøtheim 

http://www.bridgebase.com/

