
Den 21 maj spelas årets roligaste lagtävling 
för juniorer! Alla Nordens juniorer är  
välkomna att delta då detta är ersättaren till 
Nordic Junior Camp som tyvärr ställts in pga 
Coronakrisen.

Här kommer spelare från landslagsnivå kämpa 
tillsammans med rena nybörjare, och det under 
förhållandevis rättvisa förhållanden. Missa inte!

OBS! Tävlingen spelas på BridgeBase Online 
(BBO). Du måste ha ett konto på BBO för att kun-
na anmäla dig till tävlingen. Har du inte  
spelat tidigare på BBO är det en bra idé att test-
spela innan tävlingen börjar så du bekantar dig 
med tekniken.

JUNIORBRIDGE 

Anmälan och lagindelning
1.  Tävlingen är gratis och riktar sig till  
 nordiska bridgespelare födda 1995 eller  
 senare. Du anmäler dig individuellt eller  
 med en partner (notera att båda spelarna  
 ska fylla i anmälningsformuläret om ni  
 anmäler er som par). Sista anmälningsdag:  
 18 maj. För anmälan se nedan!

2.  Individuellt anmälda spelare kommer paras  
 ihop med varandra. Vi strävar efter att göra  
 paren så jämnstarka som möjligt.
 
3. SBF:s juniorkommitté sätter ihop  
 fyrmannalag av alla anmälda, med ambitio- 
 nen att göra lagen så jämna som möjligt.  
 De starkaste paren kommer spela i lag med  
 de minst rutinerade. I varje match kommer  
 de starkaste paren ställas mot varandra,  
 och de mindre rutinerade mot varandra, så  
 alla kommer möta jämbördigt motstånd.

4.  Par- och lagindelning, samt kontaktupp- 
  gifter, skickas till alla anmälda den 19 maj,  
 så ni hinner prata ihop er om system och  
 överenskommelser.
5. Skulle du få förhinder efter att du skickat  
 in din anmälan måste du meddela detta till  
 men@svenskbridge.se.

Juniorbridge - torsdag 21 maj
Tävlingen inleds med gruppspel om 32-36 
brickor. Därefter en final över åtta brickor  
mellan de två bäst placerade lagen.
 
09:00 - 12:00  Gruppspel
12:00 - 13:00  Paus
13:00 - 15:00  Gruppspel, forts.
15:00 - 15:30  Paus
15:30 - 16:30  Final

Har ni frågor om tävlingen, vänd er till Mats 
Engman, juniorkonsulent: 073-309 64 02, 
men@svenskbridge.se. 
 

Anmälan - senast 18 maj:  
www.svenskbridge.se/riksbridge-for-juniorer

för alla Nordiska spelare


