
Tilpassede spillsett 

Tilpassede spillsett er en funksjon i Ruter som du kan benytte om du ønsker å spille et 

variabelt antall spill i runden, eller ønsker å spille dem i en annen rekkefølge enn normalt. 

(Sistnevnte er aktuelt om du har flere puljer, og ikke nok dubletter til alle.) 

 

Et eksempel er: 

Du har 27 dublerte spill, men på klubbkvelden dukker det opp bare 3 bord. 

I dette tilfellet har du i utgangspunktet valget mellom 25 eller 30 spill om du ønsker at alle 

skal møte alle. Ruter gir deg derimot på en enkel måte muligheten til å spille 27 spill og da ha 

ulikt antall spill per runde. Når du lukker forberedelsene må du i dette tilfellet fortelle oppgi at 

du ønsker å spille totalt 30 spill, og 6 spill per runde. Når du kommer til vinduet hvor du skal 

velge flyttskjema, markerer du det du ønsker og trykker deretter på «Avansert.» 

Det kommer nå opp et nytt vindu hvor du velger arkfanen «spillsett» I linjen «Tilpasset 

spillsett» skriver du inn spesifikasjonene på følgende måte: 

1:1-5/2:6,8,10,12/ 

- 1: står for runde 1 

- 1-5 står for at du vil spille aktuelle spill i runde 1 

- / Marker at det nå kommer info om neste runde.  

Du kan skrive inn et spillintervall som 1-5, eller enkeltspill som 6,8,10,12 

Du trenger ikke å skrive opp de rundene som følger det grunnleggende oppsettet, så om du 

ønsker å spille 6 runder av 4 spill og 3 i den sjuende kan du skrive som følger: 

«7:25-27» 

I dette tilfellet må du ha valgt 28 spill og 4 spill per runde. 

For tilfellet over med 27 spill og 3 bord skriver du: 

«3:13-17/4:18-22/5:23-27» 

Du finner et utvalg av spillsett som du kan klippe og lime rett inn under: «Ruter» og 

«tilpassede spillsett» på bridge.no. 

 

 


