
Hvordan gi tips 

Alle bridgespillere er mennesker, og alle gjør derfor feil en gang inniblant. Det er derfor veldig viktig å 

huske på at ingen gjør feil med vilje. Så om makker gjøre noe man er uenig i, så må man fortsatt være 

høflig. Alle prøver sitt beste, og noen ganger er det enklere å se hva som skulle vært gjort i etterkant, 

når man ser alle kortene. Det betyr at om man skal si noe til makker så er det viktig at det er 

konstruktivt, det er unødvendig å si noe bare for å kjefte, det skaper dårlig stemning rundt bordet og 

hjelper ingen. Husk også at det ikke er så morsomt å alltid få masse kritikk, så pass på å også fortelle 

makker når han/hun gjør noe bra. 

Det er mange som ønsker å hjelpe andre spillere med å bli bedre, og derfor gi tips. Selv om det er 

hyggelig ment er det ikke alltid det er så hyggelig for spillerne som får tipset. Hvis en fersk spiller får 

høre etter hvert spill hva som kunne vært gjort bedre kan det være veldig demotiverende. Noen 

ganger er det bra nok at de husket å ta en finesse, selv om de kanskje kunne fått et stikk til hvis de 

hadde passet på inntakene sine. Da er det bedre at de får skryt for det de gjorde bra.  

Om spillere skal lære mer er det fint med tips fra mer rutinerte spillere, men da er det lurt å spørre 

først om de har lyst på et tips, så kan de velge selv om de vil eller ikke. Hvis de svarer ja, så er det 

viktig å passe på tonen man gir tipset i, det skal være konstruktivt, og ikke fokusere på det dårlige. En 

fin ting er derfor å gi et kompliment sammen med tipset, så blir de kanskje mer motivert. Så en fin 

huskeregel er at man ikke skal gi tips til motparten med mindre de spør selv eller om man spør om de 

vil ha tips og de svarer ja. Det kan også være en fin huskeregel for hvordan gi tips til makker, så blir 

det ofte bedre stemning rundt bordet.  


