
Parturnering med opgørelse i IMP

Turneringsformer
Bridgeturneringer spilles enten som holdturneringer eller parturneringer. I Skanderborg Bridgeklub 
(SKB) har vi valgt kun at spille parturneringer. 

Det, vi i klubben kalder ’Parturnering’, er en parturnering med opgørelse i MP (Match Point), mens 
’IMP-turnering’ er en parturnering med opgørelse i IMP (International Match Point). Opgørelse i 
’IMP-turnering’ kan gøres på to måder. Man kan anvende ’Butler’ eller man kan anvende ’IMP 
across the field’. Begge opgørelsesmetoder vil blive forklaret nedenfor.

Parturnering med opgørelse i MP
I denne opgørelsesmetode ser man kun på, om et par har klaret bedre, lige så godt eller dårligere 
end de andre par i samme række. Et par får 2 MP for hvert spil, hvor parret har klaret sig bedre end 
et andet par i samme række, og parret får 1 MP, hvis resultatet er lige. Hvis parret har opnået færre 
point end et andet par, får parret 0 MP.

Nedenfor vises et eksempel med fem borde, hvor P1,…,P5 er NS par ved alle borde.

Opgørelsesmetoder
Man kunne sammenligne resultaterne ved at bruge de faktiske scorer i spillene. For at arbejde med 
mindre tal omsættes pointene i et spil til IMP (International Match Point) ved at slå op i en IMP-
tabel. 

IMP-skalaen er progressiv, idet der skal flere point til at vinde 1 IMP i den høje ende af skalaen end 
i den lave ende. 1 IMP dækker over 40 point, mens 21 IMP dækker over 500 point.

Score P1 P2 P3 P4 P5 MP
P1 450 1 2 2 2 7
P2 450 1  2 2 2 7
P3 420 0 0 2 2 4
P4 180 0 0 0 2 2
P5 150 0 0 0 0 0



De to opgørelsesmetoder, ’IMP across the field’ og ’Butler’, vil bliver forklaret ved brug af 
eksempler på spil ved fem borde. Vi ser kun på resultater for NS. Resultaterne for ØV er de samme 
blot med modsat fortegn. Lad os kalde parrerne, som sidder NS: P1, P2, P3, P4 og P5.

IMP across the field
I denne metode sammenlignes P1’s score med hver af de andre pars score. Tilsvarende for de øvrige
par. I tabellen nedenfor kan man se de fem pars score og deres IMP  i forhold til de andre par. Læg 
mærke til, at P3 fik et stik mindre end P1 og P2 (30 point). Det koster 4 IMP, nemlig 1 IMP for hver
modstander.

Butler-opgørelse
I butler-opgørelse sammenlignes hvert pars score med gennemsnittet af de point, som de fem par 
har opnået. I eksemplet er gennemsnittet (450+450+420+180+150)/5 = 330.

 

Læg mærke til, at P3 nu ikke mister noget på at få et stik mindre end P1 og P2. Parret P4 får 
derimod 1 IMP for sine 30 point i forhold til P5.

På grund af sammenligningen med gennemsnittet er tallene i Butler-opgørelsen mindre, og 
udsvingende er mindre. Når der er fem borde, er det en faktor cirka tre til fem. 

Eksempel 1
I dette eksempel spiller Ø-V 3ut på de fire hænder. P5 spiller mod Ø-V’s 6 klør, som de vinder.

Score P1 P2 P3 P4 P5 IMP
P1 450 0 1 7 7 15
P2 450 0  1 7 7 15
P3 420 -1 -1 6 6 11
P4 180 -7 -7 -6 1 -19
P5 150 -7 -7 -7 -1 -22

Score Score-gns IMP
P1 450 120 3
P2 450 120 3
P3 420 90 3
P4 180 -150 -4
P5 150 -180 -5

Gns 330

IMP across the field Butler

Score P1 P2 P3 P4 P5 IMP Score Score-gns IMP
P1 -630  1 1 2 12 16 P1 -630 172 5
P2 -660 -1  0 1 12 12 P2 -660 142 4
P3 -660 -1 0 1 12 12 P3 -660 142 4
P4 -690 -2 -1 -1 12 8 P4 -690 112 3
P5 -1370 -12 -12 -12 -12 -48 P5 -1370 -568 -11

Gns -802



Forholdet mellem de to opgørelsesmetoder ses i nedenstående tabel, hvor de to IMP-scorer er 
divideret med hinanden for hvert par. 

Det er tydeligt, at P5 (N-S) har fordel af ’Butler’. Dvs. Ø-V, som fik meldt og vundet slem, bliver 
straffet ved at anvende ’Butler’.

Eksempel 2
Her spiller NS 4 i en major uden for zonen. Ved tre borde opnår NS 11 stik og ved to borde opnår 
NS kun 10 stik.

Læg mærke til, at et stik mindre (30 point) koster 5 IMP, når der anvendes ’IMP across the field’, 
mens det i ’Butler’ er gratis.

Konklusion
Opgørelsen i ’IMP across the field’ giver et mere retvisende billede af resultaterne end opgørelse 
ved brug af ’Butler’. I ”IMP across the field” bliver man belønnet for at få et stik mere (1 IMP), 
hvis forskellen er mindre end 170. Det sker ikke altid i ’Butler’, da gennemsnittet udligner 
forskelle. I spil, hvor man står næsten lige, vil et stik mere eller mindre påvirke IMP-scoren. Et par, 
som opnår et meget bedre resultat end de andre i et spil, vil blive straffet ved at bruge ’Butler’. 

 

P1 3,20
P2 3,00
P3 3,00
P4 2,67
P5 4,36

IMP across the field Butler

Score P1 P2 P3 P4 P5 IMP Score Score-gns IMP
P1 450 0 0 1 1 2 P1 450 12 0
P2 450 0 0 1 1 2 P2 450 12 0
P3 450 0 0 1 1 2 P3 450 12 0
P4 420 -1 -1 -1 0 -3 P4 420 -18 0
P5 420 -1 -1 -1 0 -3 P5 420 -18 0

Gns 438
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