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Örebro 18 September 2017

Hej Lagkapten,
Årets sista sammandrag för Elitserien spelas den 27‐29 oktober på Scandic Väst i Örebro. Detta brev
sänds Er därför det är hög tid att boka Ert boende.
Svenska Bridgeförbundet har förhandlat med Scandic Väst; nedanstående erbjudande finns för
deltagande lag i Elitserien (priserna gäller per rum och natt):
Enkelrum 890 SEK, dubbelrum 1090 SEK.
I ovanstående pris ingår frukost lunch samt fikapaket. Fikapaketet består av kaffe, the och kaka från
kaffebuffén som deltagarna fritt får hämta ifrån. Dessutom finns tillgång till fri frukt i spellokalerna.
Önskas specialkost av något slag, exempelvis pga. allergi, måste detta anges i samband med
hotellbokningen.
Bokning görs direkt till Scandic Väst 019‐767 44 00 ; välj att tala med reception/restaurang i det
talsvar som följer (2). (Gör man inte det, hamnar man i Scandics centrala bokningssystem för Sverige
och då blir det fel.). Vid bokningen uppge ”BRIDGE ELITSERIEN”. Betalning sker enligt hotellets
anvisning direkt till dem. Bokning kan även göras via mail på orebrovast@scandichotels.com.
Information om speltider, matchordning, deltagande lag m.m. finner du på hemsidan via följande
länk.
http://www.svenskbridge.se/allsvenskan‐2017/div1

Det kommer spelas med skärmar Det kommer sändas BBO ifrån en match i varje omgång.

Med vänliga hälsningar
Svenska Bridgeförbundet

Tommy Andersson och Johan Grönkvist
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Bordsavgift
200 kr per lag och match, totalt 1 200 kr per lag

Reseersättning
För sista sammandraget i Elitserien ges resebidrag för fyra spelare normalt. Är man fler(max 6) så
kontaktar man kansliet@svenskbridge.se . Sker resor med annat än bil så ska det först godkännas av
kansliet. Kontakta i så fall kansliet omedelbart.

Systemdeklarationer
A‐system är tillåtna, men då har paret vissa skyldigheter som finns beskrivet i Generellt regelverk för
tävlingar inom SBF 2017/2018.
Varje par är skyldigt att medföra två kompletta och likalydande deklarationskort på svenska. Av
deklarationen skall också klart framgå antalet prickar för vart och ett av öppningsbuden.
Prickreglerna finns beskrivna i Generellt regelverk för tävlingar inom SBF 2017/2018.
Senast den 18 oktober ska varje lag ha sänt in sina pars deklarationskort (på svenska eller engelska) i
elektronisk form till carina@svenskbridge.se , för publicering inför BBO‐matcherna.

Trivsel och disciplin
Trivselregler för Svenska Bridgeförbundet gäller och finns beskrivet i Generellt regelverk för tävlingar
inom SBF 2016/2017. Under pågående rond/halvlek får man inte lämna bordet, förrän alla brickor
spelats. Om en spelare ändå önskar lämna bordet skall TL tillkallas. Brott mot detta ger först en
varning därefter är bestraffningen 2 VP i avdrag för varje tillfälle. Om lagkamrater från olika bord
kunnat utbyta information under pågående spel, skall detta bedömas som förlust med WO.

Förseningar, tidsöverdrag
Bestämmelser för sen ankomst och långsamt spel finns beskrivet på sida 21 i Generellt regelverk för
tävlingar inom SBF 2017/2018. Vid sen ankomst behöver motståndarna inte vänta längre än 30
minuter men om TL bedömer det möjligt, ska matchen ändå genomföras och eventuell bestraffning
utdöms av TK. Det kan bli fråga om att spela ett mindre antal än 24 brickor. VP tas ändå fram ur
omvandlingstabellen för 24 brickor.

Frågor
Allsvenskans tävlingsbestämmelser finns på http://www.svenskbridge.se/allsvenskan‐
2017/download . Återstår det några frågor besvaras dessa av Tommy Andersson som nås på 019‐277
24 83 eller tan@svenskbridge.se
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Speltider
Speltider för sammandraget ser du nedan. Det kompletta spelschemat se finner du på
http://www.svenskbridge.se/allsvenskan‐2017/div1‐tabell.

Fredag 27 oktober
Match 6
15.00‐16.45; 17.00‐18.45
Match 7
20.00‐21.45; 22.00‐23.45
Lördag 28 oktober
Match 8
10.00‐11.45; 12.00‐13.45
Match 9
14.45‐16.30; 16.45‐18.30
Match 10:1 18.45‐20.30
Söndag 29 oktober
Match 10:2 09.00‐10.45
Match 11
11.00‐12.45; 13.15‐15.00

Sida 3 av 3

