
Howell - ny turneringsform tilgjengelig på BBO 
 

 

 

Fra onsdag 13.mai har alle vNBF-konto mulighet til å bruke Howell i turneringer som er mindre 

enn 20 bord. Det er ingen synlig endring på kontoene, da Howell settes opp via en kode og ikke 

som valg i oppsettmenyen . Det er en del ting man må tenke på før man tar Howell i bruk. 

 

 

Hvordan Howellturneringene fungerer 

  

BBO-Howell er ikke det samme som vanlig Howell. Full Howell innebarer at man skal ha 2B-1 

antall runder, der B = antall bord i turneringen. Dette ville ikke fungere for klubbkveldene med 

tanken på antall spill, derfor må vi bruke avkorting til ønsket antall runder. Avkortet Howell vil  

innebære at en del par kommer til å sitte NS eller ØV hele kvelden. Dette gir dårligere balanse 

enn i Swiss, men vil trolig ikke oppleves som noe (stort) problem da folk får spille mot forskjellige 

par hver runde. 

Eksempel: 

10 bord, 8 runder - parene som starter ØV på bord 8, 9 og 10 bare sitter ØV hele kvelden, og de 

som fast NS på bord 1 og de som starter som NS på bord 2 og 3 sitter bare NS hele kvelden. De 

som starter omtrent midt på vil spille omtrent mange ganger NS og ØV i løpet av kvelden, mens 

det blir skjevere fordeling ettersom du starter nærmere bord 1 og 10. 

 

 

Å sette opp en Howellturnering 

 

Sett opp turneringen som vanlig med valgt antall spill og runder, velg “Clocked” fra “Movement” 

menyen (standard). Husk at det er begrensning på maksimum 40 par, med flere vil ikke Howell 

fungere. I tillegg skal koden +howell+ i “Description” (turneringsbeskrivelse) og +roundsN+ hvor 

N er ønsket antall runder. OBS! Bruk koder nøyaktig som anvist, med små bokstaver og ingen 

mellomrom for at dette skal fungere. 

 

OBS! Vert-konto, altså vNBF-konto som setter opp turneringen MÅ VÆRE PÅLOGGET VED 

START! Du kan fremdeles styre turneringen fra andre kontoer om du ønsker (f.eks. som spillende 

TL fra privat BBO-bruker), legg den inn på TL-lista på vanlig måte, men vNBF må fremdeles være 

pålogget i starten (kan logge av etterpå). vNBF vil få beskjed om at turneringen har starta som 

Howell og med avkortet antall runder - det kommer en beskjed på et gult felt nederst til høyre på 

skjermen som forsvinner etter noen få sekunder. CO-TL vil ikke få denne beskjeden og hvis vNBF 

er offline vil turneringen gå som Mitchell i stedet. 

Eksempel: 

Klubbkveld med 24 spill, 8 runder a 3 spill, forventet antall par 20. Med 10 bord ville full Howell gi 

19 runder, derfor må avkorting til.  



        
 

 

 

 

Huskeliste, tips og triks 

 

Howell fungerer kun for turneringer med inntil 20 bord. Ved flere bord blir det ignorert og 

turneringen starter som Mitchell. 

 

 

Setter du opp Howell, må du sørge for at du har nok bord. Tabellen nedenfor viser minimum antall 

bord ut fra ønsket antall runder gitt 3 spill per runde. 

 

 

Ønsket antall runder Påkrevd minimum antall bord 

4 eller 5 runder 3 bord (6 par) 

6 eller 7 runder 4 bord (8 par) 

8 eller 9 runder 5 bord (10 par) 

 

 

 

 

 



Turneringer med flere bord enn det er påkrevd går det bra med. Som beskrevet tidligere, kan det 

bli litt dårlig balanse i forhold til spilt retning NS/ØV når antall runder overstiger antall bord. 

Hvis du vil ha Howell, men klarer ikke å imøtekomme krav om antall bord, vurder å ha 4 spill per 

runde og regn ut nytt antall runder. For eksempel: har du 4 bord og vil ha 24 spill, bruk 6 runder 

à 4 spill. Endringen kan du gjøre rett før start, bare husk å utsette starten først med noen minutter, 

slik at du har tid til å gjøre andre endringer. Har du gjort om alt som trengs, kan du ta tid til 0 og 

modifisere turneringen (dette gir 59 sekunder til start). 

 

Antall runder i full Howell er 2B-1, der B er lik antall bord. Hvis du tenker at det er greit med full 

Howell, fordi du har perfekt antall par to minutter før start, husk at det plutselig kan melde seg på 

flere rett før start og du får en runde ekstra. +roundsN+ sikrer deg antall runder og fjerner 

eventuelle overraskelser. Husk at du fremdeles må ha fulle bord (ingen sitouts) idet turneringen 

går i andre runde. Turneringer med sitout ved rundeskift blir kansellert automatisk av BBO.  

 

I enkelte tilfeller kan BBO overstyre hva du har satt opp. Jeg satt opp test-turnering med 7 runder 

à 2 spill = 14 spill (Format fanen) og satt +howell+ og rounds5+ i turneringsbeskrivelsen. Jeg 

hadde 4 bord og turneringen startet som avkortet Howell med følgende endringer: det ble 5 runder 

som jeg “bestilt” via +round5+ kode og antall spill ble justert til 15 da Howell justerte oppsett til 3 

spill per runde for å komme nærmest mulig “ønsket” antall spill. Jo bedre du setter deg inn i hvilket 

oppsett du skal bruke, jo bedre for deg.  

 

Uansett turneringsformen er det alltid lurt å huske koden +allavail+ som utsetter turneringen med 

noen sekunder/minutter hvis et par (en spiller fra paret) er ikke pålogget på BBO ved 

startøyeblikket. Turneringsvert får da beskjed hvem mangler og kan bestemme om dere venter 

eller dropper paret (fjerner du +allavail+ og oppdaterer turneringen, vil den starte med de som er 

pålogget). 

 

Koder: 

+allavail+ gjør at turneringen starter ikke hvis noen av de påmeldte er offline. Turneringen 

utsettes og prøver automatisk å starte med noen sekunders mellomrom, TL (vert) får beskjed 

hvem som mangler og kan evt ringe spilleren opp. Beskjeden kommer opp nederst til høyre, et 

lite gult felt, er ikke lenge på skjermen, dessverre. Når alle er pålogget, starter turneringen med 

alle påmeldte par. Hvis du vil gi opp venting, skal +allavail+ slettes og turneringen oppdateres da 

starter den med en gang med de som er pålogget og klar. 

 

+howell+ - full Howell med antall runder 2B-1 der B er antall bord i turneringen.  

 

+roundsN+ - antall runder i Howell. Det er mulig å kjøre full Howell, men erfaring sier at jo 

nærmere starten, jo flere melder seg på. Avkortet Howell garanterer antall runder uten 

overraskelse i tilfelle et par plutselig melder seg på rett før start. 

 

+breakN+ - legger inn en pause etter runde N. Best å bruke sammen med +bduration=M+ der 

M er pauselengde oppgitt i minutter. 


