
Byrjið á því að opna vafra og farið á www.bridgebase.com 

Þar sjáið þið eftirfarandi skjámynd: 

 

 

 

Smellið á „Play Bridge now“. 

Og þá fáið þið þennan glugga: 

 

http://www.bridgebase.com/


 

 

Ef þið hafið ekki stofnað aðgang á Bridgebase þá skuluð þið smella á Become a member (free!). 

Annars getið þið bara sett nafn (username) og lykilorð (password).  Gott er að hafa hakað við Remember 

me því þá man vafrinn nafn og lykilorð næst þegar þið ætlið að fara inn á Bridgebase. 

 

Ef þið smellið á Become a member (free) þá sjáið þið eftirfarandi á skjánum: 

 



 

 

Hér verðið þið að velja nafn (user name) og Bridgebase athugar hvort að búið er að velja nafnið af 

einhverjum öðrum.  Ef nafnið er upptekið þá kemur unavailable í rauðum stöfum.  Veljið annað nafn 

þangað til að það kemur available fyrir aftan nafnið ykkar. 

Næst veljið þið lykilorð (password) og þið verðið að staðfesta sama lykilorð (Confirm password). 

Að lokum verðið þið að setja tölvupóstfang (email adress). Bridgebase notar það til að senda ykkur 

staðfestingu á skráningu og ef þið týnið lykilorði í framtíðinni þá er hægt að laga það með réttu 

tölvupóstfangi. 

Gott er að setja rétt nafn í Real name.  Þeir sem hafa númer hjá ACBL (Ameríska bridgesambandinu) geta 

sett það inn, en það er ekki nauðsynlegt að hafa það.  Það þarf ekkert að setja í other. 

Síðan ráið þið hvað þið setjið í level. Gott er að byrja á private (kemur engum við) en síðan verðið þið að 

velja Iceland í country.  Ef þið veljið Iceland þá getið þið tekið þátt í öllum mótum sem eru bara ætluð 

Íslendingum. 

 

Næsta mál er að logga sig inn á Bridgebase með nýja aðganginum sem þið voruð að stofna eða gömlum 

aðgangi sem þið áttuð eða eruð að nota. 

 

Upphafssiða Bridgebase lítur svona út: 

 



 

 

Til að finna mótin hjá BFEH þá smellið þið næst á Competetive 

 

Og fáið þennan glugga: 

 



  

 

Þar smellið þið á free tournaments og þá fáið þið lista yfir mótin sem eru í boði.  Flest eru bara opin fyrir 

ákveðan hópa eins og mótin hjá BFEH.   Ef þið setjið BFEH í search efst til hægri þá sjáið þið bara mót 

með BFEH í nafninu, eins og þið sjáið hér: 

 

 



 

Til að skrá sig þá smellið þið á mótið og setið inn nafnið á makker ykkar þar sem stendur partner.  Báðir 

spilarar verða að vera loggaðir inn til að hægt sé að skrá.   Og báðir spilarar verða að vera loggaðir inn 

þegar mótið byrjar til að geta tekið þátt. 

 

 

 

Ef þið lendið í vandræðum með eitthvað af þessu þá getið þið haft sambandi við mig: 

 

svenni@bridge.is 

899-0928 

Sveinn Rúnar Eiríksson í messenger á facebook 

 

Gangi ykkur sem best að spila á netinu 

mailto:svenni@bridge.is

