Om ’BridgeTab’
Programmets formål og intention
Mange vil gerne skrive om bridge – også selv om de ikke selv er verdensstjerner der udgiver bøger
på flere sprog. Det handler nok først og fremmest om kommunikation mellem makkere i lidt mere
seriøse makkerskaber: Man vil gerne diskutere nogle af gårsdagens spil eller man vil aftale hvad en
melding betyder i en bestemt sammenhæng. Det kan være en egentlig systembog som makkerparret
holder ved lige sammen.
Problemet med at få det gjort ligger dels i selve kortsymbolerne, dels også i opstillingen af
kortfordelinger og meldeforløb. Man kan komme langt med ’makroer’, tabulatorstop og tabeller,
men det er alligevel både besværligt og tidskrævende – hvilket fører til at fokus bliver på
opsætningen mere end på det bridgefaglige – og fører let til dokumenter som ser lidt ’rodede’ ud.
Her er det så, at min ’BridgeTab’ kan være til hjælp: BridgeTab håndterer dit layout mens du så kan
koncentrere dig om hvad det egentlig var du ville skrive. Men du bestemmer selv: Du kan (under
’Settings’ indrette tingene som du vil idet du laver ’profiler’ så det bliver efter dit eget hoved.
Microsoft har gjort det muligt at lave ’tilføjelsesprogrammer’ til deres Office – suite og ’BridgeTab’
er en sådan ’WordAddin’. Det er udviklet i C# under brug af Microsoft’s ’VisualStudio’. Når Word
er startet op med BridgeTab aktiveret ser det ud som vist herunder: Det er er ’tab’ ved siden af de
andre standard ’tabs’ (Filer, Hjem, Indsæt, Design…) der automatisk indgår i Word:

Det skal straks siges, at det naturligvis også er let at slippe af med ’BridgeTab’ hvis det er det man
vil, og programmet interfererer ikke med Microsofts andre funktioner: Opdateringer etc. ’Addins’ er
tilføjelser, ikke omskrivninger. Se det som en slags meget avanceret ’makro’.

Om programmet
BridgeTab liner som sagt op ved siden af de andre faner: ’Filer, Hjem, Indsæt etc.’ Yderst til
venstre er kortsymbolerne; når man trykker på et af dem bliver det pågældende symbol indsat i
teksten.
Så følger ’Én farve’. Det giver en tabel hvor man kan skrive fordelingen af én farve bordet rundt fx
for at kunne diskutere hvordan den farve spilles mest hensigtsmæssigt.
Derpå ’Hånd’ og så en række knapper til indtastning af kortfordelinger.
Meldeforløb indtastes ved brug af en ’Meldekasse’ og kan indsættes enten som et billede der viser
meldekort som de faktisk ses ved bordet eller som en ’tabel’ med mulighed for kommentarer til de
enkelte meldinger.
Der er gjort meget for at gøre det så simpelt som muligt at indtaste meldinger og kortfordelinger, se
senere.
Yderst til højre er det ’Settings’. Brugeren kan i vidt omfang selv vælge fonte, farver, rammer etc.
Man kan også vælge om knægten skal hedde fx ’Kn’, ’J’ eller ’B’, tieren ’T’ eller ’10’ etc. Der er
naturligvis nogle ’default’ valg, men man kan selv lave sine egne ’profiler’ og således tilpasse
udseendet af det man skriver som man vil.
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Det indsatte bliver en redigerbar del af dit dokument
Hvis man vil vise meldeforløb med meldekort er det naturligvis et billede der sættes ind. Men alt
andet sættes ind som almindelige tabeller i Word. Det betyder, at brugeren (eller den som han
sender sit Word – dokument til og som måske ikke har ’BridgeTab’ installeret) bagefter kan
redigere videre ved brug af sædvanlige metoder. Man kan gå ind i det indsatte og rette det til hvilket
kan være særdeles nyttigt: Man kan fx fremhæve et specielt kort med farver, understregning etc.
Eller – måske mere interessant – man kan gennemspille et spil ved at slette kortene efterhånden som
de spilles.
Når en kortfordeling er indtastet kan den gemmes med en kommentar således at man senere kan
finde den frem igen. Det kan fx være nyttigt hvis man læser bøger om bridge hvor man har behov
for at kunne følge spillet under forskellige forudsætninger.

Indtastning af meldeforløb
Dette viser den dialogboks som fremkommer
når man taster ’Tabel’. Man kan vælge giver
og zonestilling og man kan – om ønsket –
skrive navne på de enkelte spillere. Selve
meldingerne ’afgives’ ved at trykke på de
relevante knapper i ’meldeboksen’ til venstre
hvorefter de fremkommer som vist til højre.
Trykker man forkert kan det rettes med
venstrepilen forneden i meldekassen. Den
dobbelte venstrepil sletter alle meldinger så
man kan begynde forfra.
Som det ses kan man kommentere
meldingerne. Det gøres ved at trykke på
meldingerne i den tabel der efterhånden
dannes til højre i dialogboksen. Gør man det
vil en ny dialogboks åbnes og man får mulighed for at indtaste en kommentar som så vises nederst
til højre i dialogboksen. Spørgsmålstegnet i meldekassen indsætter – et spørgsmålstegn – i
meldeforløbet. Det kan være nyttigt til brødteksten.
Når man har færdiggjort sit meldeforløb og så trykker ’OK’ vil tabellen blive indsat i det dokument
man arbejder med. Det kan fx se således ud:
N
E
S
W
Tabellen er placeret til venstre i dokumentet og teksten
Johanne
Poul
Trump
Lars
’flyder’ videre rundt omkring som det ses her. Men da det
2♦ *
p
2UT **
p
er en almindelig tabel kan dette ændres på sædvanlig vis
3♣
p
3♦
p
(hold musen over tabellen, højreklik på det lille’+’ ved
3♠ ***
p
4♥
p
tabellens øverste venstre kant og vælg ’Egenskaber for
Multi: 6-farve i ♥ eller ♠. Kun svage
tabel’ fra den lokalmenu som derved fremkommer).
varianter
** Stærk, spørger
Fonte, farver etc. kan justeres fra ’BridgeTab’ ved brug af
*** Krydsvendt: Viser ♥
’Settings’.
Herunder et eksempel på et anderledes formuleret
meldeforløb: Her er der dobbelt lilla ramme og en anden
font for spillernes navne ligesom nogle af
baggrundsfarverne er ændret. Ikke specielt kønt, men man
kan altså få det som man vil.
BridgeTab kan som nævnt også indsætte en grafisk fremstilling af meldeforløbet:
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Man kan vælge både størrelse, baggrundsfarve
rammetype og sætte hvilken hånd man vil have
nedad.
I min egen brug af BridgeTab er jeg gået lidt væk fra
disse grafiske fremstillinger af meldeforløb. Men jeg
mener at de kan have en vis ’pædagogisk værdi’ fordi
det jo så ser ud som ’i virkeligheden’.

Indtastning af kortfordelinger
De 7 knapper til indtastning af fordelingen bordet rundt fungerer på stort set samme vis. Man mødes
af en dialogboks som nedenstående:
Øverst en lille menulinie der giver mulighed for at hente og at
gemme (man kan hente filer man selv har gemt, men BridgeTab kan
også håndtere de *.bri filer som turneringslederen læser ind fra
kortblandemaskinen inden hver sektion), at sætte giver og
Zonestilling samt at indsætte en kommentar (fx om slutkontrakt,
udspil eller særlige forhold undervejs) til spillet. Kommentarerne
udskrives ikke til dokumentets brødtekst (selv om man naturligvis
kan copy – paste og få dem in på den måde) de er beregnet til
orientering hvis man vil gemme et større antal spil som man så kan
gennemspille flere gange til studieformål.
Pileknapperne til højre i menulinien giver mulighed for at dreje det
hele 90 grader og at bytte NS kortene / EW kortene. Dette kan være
af interesse hvis man er ved at planlægge en turnering eller hvis man vil undersøge hvordan et spil
vil forløbe under andre forudsætninger.
Derunder 16 ’intelligente’ tekstfelter til indtastning; de fungerer intuitivt, men lidt specielt:
Hvis man taster ’2’, ’3’ etc. så kommer det derved angivne kort naturligvis frem i textboksen.
Tast af ’1’ medfører at tieren sættes ind med det symbol man under ’settings’ har valgt til det kort
(’T’ er default, men kan også vælge ’10’; har man gjort det vil sletning af ’1’ eller ’0’ medføre at
tieren fjernes). Man kan også indsætte en tier ved at taste stort eller lille ’T’.
Andre honnørkort indtastes på tilsvarende vis: Man kan bruge
♠ 652
store elle små bogstaver, det fører til samme resultat. Tilsvarende
♥ Q643
vil både ’D’ og ’Q’ føre til at det symbol for damen som man har
♦ A952
valgt indsættes, ’J’ og ’B’ giver en knægt etc.
♣ T4
♠ 98
♠ AKJ73
Der holdes øje med at man ikke kommer til at indtaste samme
♥ K52
♥ T987
kort flere gange og med at der ikke kommer for mange kort på
♦ QJT874
♦nogen af hænderne – idet man dog kan vælge at indtaste ’x’ for
♣ 93
♣ QJ86
småkort.
♠ QT4
Man behøver ikke at indtaste noget dersom der er en renonce –
♥ AJ
♦ K63
programmet vil selv indsætte et ’-’ i brødteksten.
♣ AK752
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Efter indtastning af 3 hænder (uden ’x’) vil den fjerde hånd automatisk fyldes op.
Når man efterfølgende taster ’OK’ bliver kortfordelingen indsat i
dokumentet som vist herover til venstre. I eksemplet kan man se, at
Vest er giver og at NS er i zonen.
Jeg har valgt, at fonten til spillekortene altid skal være ’Arial’. Men
under indstillinger kan man vælge størrelsen og andet. Her til højre
har jeg eksempelvis gengivet samme fordeling, denne gang med fed
skrift af størrelsen ’8’ og med andre symboler for honnørkortene.

♠ 652
♥ D643
♦ E952
♣ 104
♠ 98
♥ K52
♦ DB10874
♣ 93

♠ EKB73
♥ 10987
♦♣ DB86
♠ D104
♥ EB
♦ K63
♣ EK752

Bridgehænder kan skrives ind med knappen ’Hånd’ der åbner en dialogbox
som vist her:
Den fungerer ligesom de herover omtalte dialogbokse til indtastning af
kortfordelinger med intelligente tekstboxe, fejlalerteringer etc.
Vælges radioknappen ’horizontal’ (default) kommer fordelingen ud som en
del af dokumentets brødtekst: ♠ EKD ♥ E107 ♦ - ♣ KDB10987
Vælges derimod ’Vertical’ indsættes en lille tabel med den hånd angivet på lodret. I
begge tilfælde bruges naturligvis den font der er valgt under ’Settings’.

♠ AKQ
♥ A107
♦♣ KQJ10987

Jeg gentager, at det som sættes ind i dokumentet er tabeller som efterfølgende kan
redigeres videre i Word: De kan flyttes og man kan ændre formatering fx også af enkelte tegn: Et
kort som ønskes fremhævet, en melding der måske skal markeres specielt etc. Der er således ikke
noget specielt ved det som indsættes af programmet, det bliver en del af dokumentet.
Man kunne have lavet de samme tabeller uden brug af ’BridgeTab’ – men programmet gør det langt
lettere og nok også pænere.

Tilpasningsmuligheder – ’Settings’
Yderst til højre i ’BridgeTab’ er der som sat en knap ’Settings’ (se screenshot næste side).
Det første der falder i øjnene her er nok de mange flag: I forskellige lande bruger man forskellige
symboler for honnørkortene, og her kan du så vælge. Dersom du trykker markerer den radioboks
som står ud for et af flagene vælges den kombination af symboler som det land bruger: I Italien
bruges fx ikke ’EKDBT’ men derimod ’ARDF10’, Tyskland bruger ’AKDKn10’ etc.
Det kan også være, at du har dine egne helt personlige præferencer; i så fald kan du vælge en af
’drop-down’ boksene ude til højre og så vælge det symbol du helst vil have.
Disse valg påvirker udelukkende det layout som kan ses når du taster kortfordelinger ind og når de
skrives ud i dit dokument. Bagved ligger stadig de samme kort (hvilket har betydning fordi du kan
gemme kortfordelingerne og senere måske ønsker dem skrevet ud med andre symboler).
Under afsnittet med honnørkortene kan du også sætte det sprog som programmet anvender til de
tekster som står i de forskellige dialogbokse. Default er dansk, men det kan ændres til engelsk
(’US’).
Der er endvidere afsnit med forskellige andre valgmuligheder vedr. meldinger og kort.
Programmet husker automatisk det du skriver her – hvis du efter at have ændret noget – trykker på
det grønne ’flueben’ nederst til højre vil dine ændringer straks slå igennem og ’hænge fast’ også
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når du efter at have lukket Word senere kommer tilbage for at redigere samme eller et andet
dokument.
Men du kan evt. ønske at gemme dine indstillinger i en speciel fil som du senere kan fiske frem så
du altid har mulighed for at vælge mellem forskellige layouts. Det er det knapperne ’Hent profil’ og
’Gem til senere brug’ er beregnet til.
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Systembogen med BridgeTab
Hvis man spiller i et lidt mere forpligtende makkerskab, fx til den ugentlige bridge i klubben, så bør
man vedligeholde en ’systembog’. Det er ikke helt nok at fylde systemkortet ud, sige at man spiller
’Nordisk Bridge Standard’ eller at man spiller med den og den konvention. Der opstår hele tiden
nye situationer der ikke helt er dækket af bøgerne. Og bøgerne er desuden fyldt op med alt muligt
’pædagogisk’ som sikkert er udmærket ved en første gennemlæsning men som derefter fylder helt
unødvendigt op. Det man har brug for er en kortfattet tekst der lige hurtigt kan skimmes igennem
inden aftenens turnering og som kan fungere som opslagsbog i tvivlstilfælde – der er jo ingen grund
til at diskutere det samme om og om igen som jeg så tit ser det i klubben og ja: Der er tvivlstilfælde.
Det er væsentligt at systembogen er overskuelig og her er tabellerne fra ’BridgeTab’ særdeles
handy. Herunder to eksempler fra en sådan systembog. Det er ikke meldesystemerne som sådan der
er pointen her (i spiller sikkert med noget helt andet), men læsbarheden.
N
1♣
1NT

E
p
p

S
1♦
?

W
p

pas

naturligt

2♣
2♦

Kræver 2♦ fra UT – melderen. Invit, ikke krav

Meldingen etablerer udgangskrav
Ovenstående forståelse af meldingerne er uforandret dersom modparten melder 1

/ 1♠ ind eller oplysningsdobler.

pas

Svarhånden er svag med en lang klørfarve

3♦

Signoff (fordi ♦ < ♥ )

3♥

Stayman – og VISER hold i ♥ (princippet hedder ’SSS’: Slow Shows Stopper)

3♠

Inviterende (fordi ♠ > ♥ )

3UT

Viser hold i ♥ (SSS jf. ovenfor)

Når man på denne måde klart angiver den sammenhæng hvori en melding optræder er der færre
muligheder for misforståelser og man vil således kunne undgå i hvert fald nogle af de ubehagelige
skænderier der ellers kan opstå. En god systembog gør det også let at afgøre hvem der i en given
situation havde ret.
Omfanget af en systembog afhænger naturligvis af ambitionsniveauet, men jeg synes ikke den bør
være større end at man kan nå at browse over det hele inden en turneringsaften. Nok om det her.

AfterBridge
Jeg plejer at kommunikere med min makker efter en bridgeaften. Specielt når man vil analysere
spilføring / modspil fra aftenens turnering er det naturligvis en kæmpefordel, at BridgeTab kan
håndtere de *.bri filer som er indlæst til BridgeCentralen.

Hvordan du får fat i programmet
Foreløbig holder vi det ukompliceret: Send en mail til info@hgbridge.dk så kan du formedelst 200
kr. + forsendelse få en CD med programmet samt den fornødne instruktion.
Dersom det mod forventning bliver en større omsætning må jeg naturligvis lave andre
arrangementer.
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