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Vid klubbens ordinarie tävlingar ändrar klubben  felinmatade 
resultat fram till nästa speltillfälle för tävlingsformen om bägge 
paren är överens om resultatet.  

Bägge paren konfirmerar till TL om felinmatningen.  



Tävlingsbestämmelser. BK Albrekts 
 

1. Måndagar – Dagbridge 
Tävlingsansvarig: Britt-Marie Warborn 
Tävlingsform: Partävling med hcp, 22 brickor & 2 brickor/rond 
Tid: Teknikgenomgång Nivå 3 13.00 (Britt-Marie ansvarar), spelstart 13.30 
Startavgift: 30 kr/spelare 
Priser: Bonusspel till både scratch och HCPvinnare, Upptill 10 par 2 priser; ett till HCP och ett till 
scratch, vid 11-15 par 3 priser (1 par från scratchlistan), vid 16-21   4 priser ( 2 par från 
scratchlistan), vid 22-26 par 5 priser (2 par från scratchlistan), vid 27-32 par 6 priser (3 par från 
scratchlistan), vid 33-38 par 7 priser (3 par från scratchlistan).  Vid mer än 39 par delas 
sammanlagt  8 priser ut (3 par från scratchlistan). 
 

2. Dagstege  med HCP 
 Tävlingsansvarig: Britt Marie Warborn /Lars-Olof Carlsson 

Tävlingsform: Lagtävling med IMP-beräkning  
Startavgift: 40 kr/spelare 
Priser: Kontantpriser till de 8 bästa lagen 
Regler: Första ronden är baserad på en seedning som bygger på hcp, mästarpoäng och 

rankingpoäng. Dessa regler är nästan identiska med rankingen i Svenska Cupen. 

Tävlingen spelas med 18 matcher över 12 brickor och det lag med flest VP efter dessa är vinnare. 
Speltid: 100 min/match. Vid tidsöverdrag belastas bordet med 1 VP i avdrag för varje 5-
minutersperiod.  
Mästarpoäng: Varje match spelas om 62 bronspoäng. Vinnande laget för 9 bronspoäng/spelare. 
Vid oavgjort får samtliga 4,5 bronspoäng. 
Övrigt: Vid vinst i en match flyttas det vinnande laget upp till ett bord med lägre bordsnummer 
som hemmalag och det lag som förlorar går ner till ett bord med högre bordsnummer som 
bortalag. Om båda lagen får samma imp förklaras hemmalaget som segrare. Efter match 4, 8, 12 
etc. görs en rockad så att laget som skulle ha startat NS vid bord 3 byter plats med ÖV vid bord 
4. Samma sak görs vid borden 6 och 7 samt vid borden 9 och 10. 
Ett lag får använda hur många spelare som helst under säsongen. Det gör ingenting om man 
tidigare spelat i ett annat lag. Den enda spelaren som inte får byta lag är lagkaptenen. 
Tävlingen spelas med HCP. Detta för att utjämna, eller i alla fall försöka utjämna, 
spelstyrkeskillnader mellan lagen som deltar i tävlingen. Handicapsystemet baseras på det 
nationella handicapet, som varje förbundsansluten spelare har efter revideringen vid varje 
månadsskifte.  
Ett lags snitthandicap beräknas utifrån medelvärdet av samtliga spelare handicap i laget. Ett lags 
handicap anges med två decimaler. De båda lagens snitthandicap jämförs. Skillnaden mellan 
lagens handicap multipliceras med 1,4 och dess heltal utgör nu det antal imp, som det sämre 
laget får i handicap i den aktuella matchen. 
Exempel. Lag A har handicap 25,63 och Lag B har handicap 48,88. Differensen mellan lagen är 
23,25. Denna differens multipliceras med 1,4, d.v.s. handicapet som lag B får är 32,55 imp eller 
32. 

 
 

3. Måndagar - Fortsättningskurs 
Kursansvarig: Janne Malmström 
Medhjälpare  
Tävlingsform: Partävling med hcp, 18 brickor   
Tid:Teknikgenomgång nivå 1 18.00 Jan Malmström ansvarar, spelstart 18,30  
Kursstart: 18 september 
Startavgift: 30 kr 
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4. Tisdagar 
Tävlingsansvarig: Erling Olsson/ Uno Andersson  
Tävlingsform: Partävling med hcp, 24 brickor  
Tid: spelstart 18.45 
Kursstart: 4 september 
Startavgift: 30 kr/spelare 
Priser Bonusspel till både scratch och HCPvinnare, Upptill 10 par 2 priser; ett till HCP och ett till 
scratch, vid 11-15 par 3 priser (1 par från scratchlistan), vid 16-21   4 priser ( 2 par från 
scratchlistan), vid 22-26 par 5 priser (2 par från scratchlistan), vid 27-32 par 6 priser (3 par från 
scratchlistan), vid 33-38 par 7 priser (3 par från scratchlistan).  Vid mer än 39 par delas 
sammanlagt  8 priser ut (3 par från scratchlistan). 

 

5. Tisdagar – Nybörjarkurs Kvällstid 
Kursansvarig: Birger Högberg 
Medhjälpare Kjell Öberg, Anders Richnau 
Tid: kl 18:30 – 21:30 
Kursstart: 25 september 
Kursavgift: 500 kr per termin exkl. kurslitteratur 

 
6. Onsdagar - Pratbridge 

Kursansvarig: Britt-Marie Warborn 
Medhjälpare: Ingegerd Peterson, Birgitta Lénberg, Hans Andreasson,  
Tid: 13.00 – 16.00 
Kursstart. 5 september 
Startavgift: 30 kr/spelare 
 

7. NyGammalt 
 Tävlingsansvarig: Jan Malmström  
Tävlingsform: Simultantävling med HCP över 20 brickor. Tävlingen spelas tillsammans med övriga 
klubbar i Halland. 
Startavgift: 30 kr/spelare 
Regler: En av spelarna i paret får ha högst 10 mästarpoäng, den andra spelaren helst mer än 10 
mästarpoäng, uppdaterat den 1 juli 2018. 
Finalen spelas den 28 april 2019 för de 24 högst placerade spelarna i länet inom varje kategori 
mindre än 10 MP och mer än 10 MP.  Resultatet baseras på procentuella resultat där 4 av de 5 
deltävlingarna räknas.  
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8. Silverstegen 
Tävlingsansvarig: Lars-Anders Callenberg/Per Sintorn 
Tävlingsform: Lagtävling med IMP-beräkning 
Startavgift: 50 kr/spelare 
Priser: Kontantpriser till de 8 bästa lagen.  
Regler: Första ronden är baserad på en seedning som bygger på hcp, mästarpoäng och 

rankingpoäng. Dessa regler är nästan identiska med rankingen i Svenska Cupen. 

Tävlingen spelas med 16 matcher över 12 brickor och det lag med flest VP efter dessa är vinnare. 
Speltid: 95 min/match. Vid tidsöverdrag belastas bordet med 1 VP i avdrag för varje 5-
minutersperiod. 
Mästarpoäng: Varje match spelas om 12 silverpoäng. Vinnande laget för 3 silverpoäng/spelare. Vid 
oavgjort får samtliga 1,5 silverpoäng 
Övrigt: Vid vinst i en match flyttas det vinnande laget upp till ett bord med lägre bordsnummer 
som hemmalag och det lag som förlorar går ner till ett bord med högre bordsnummer som 
bortalag. Om båda lagen får samma imp förklaras hemmalaget som segrare. Efter match 4, 8, 12 
etc. görs en rockad så att laget som skulle ha startat NS vid bord 3 byter plats med ÖV vid bord 
4. Samma sak görs vid borden 6 och 7 samt vid borden 9 och 10. 
Ett lag får använda hur många spelare som helst under säsongen. Det gör ingenting om man 
tidigare spelat i ett annat lag. Den enda spelaren som inte får byta lag är lagkaptenen. 

9. Mixstegen 
Tävlingsansvarig: Britt-Marie Warborn / Per Sintorn 
Tävlingsform: Lagtävling med IMP-beräkning 
Startavgift: 50 kr/spelare 
Priser: Kontantpriser till de 8 bästa lagen.  
Regler: Första ronden är baserad på en seedning som bygger på hcp, mästarpoäng och 

rankingpoäng. Dessa regler är nästan identiska med rankingen i Svenska Cupen. 

Tävlingen spelas med 16 matcher över 12 brickor och det lag med flest VP efter dessa är vinnare. 
Speltid: 95 min/match. Vid tidsöverdrag belastas bordet med 1 VP i avdrag för varje 5-
minutersperiod. 
Mästarpoäng: Varje match spelas om 12 silverpoäng. Vinnande laget för 3 silverpoäng/spelare. Vid 
oavgjort får samtliga 1,5 silverpoäng 
Övrigt: Vid vinst i en match flyttas det vinnande laget upp till ett bord med lägre bordsnummer 
som hemmalag och det lag som förlorar går ner till ett bord med högre bordsnummer som 
bortalag. Om båda lagen får samma imp förklaras hemmalaget som segrare. Efter match 4, 8, 12 
etc. görs en rockad så att laget som skulle ha startat NS vid bord 3 byter plats med ÖV vid bord 
4. Samma sak görs vid borden 6 och 7 samt vid borden 9 och 10. 
Ett lag får använda hur många spelare som helst under säsongen. Det gör ingenting om man 
tidigare spelat i ett annat lag. Den enda spelaren som inte får byta lag är lagkaptenen. 
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10. Bronzstegen 
Tävlingsansvarig: Lars-Olof Carlsson  / Britt Marie Warborn  
Tävlingsform: Lagtävling med IMP-beräkning 
Startavgift: 50 kr/spelare 
Priser: Kontantpriser till de 8 bästa lagen.  
Regler: Första ronden är baserad på en seedning som bygger på hcp, mästarpoäng och 

rankingpoäng. Dessa regler är nästan identiska med rankingen i Svenska Cupen. 

Tävlingen spelas med 18 matcher över 12 brickor och det lag med flest VP efter dessa är vinnare. 
Speltid: 100 min/match. Vid tidsöverdrag belastas bordet med 1 VP i avdrag för varje 5-
minutersperiod. Vid tidsöverdrag efter 10 minuter döms normalresultat vid bordet. 
Mästarpoäng: Varje match spelas om 12 silverpoäng. Vinnande laget för 3 silverpoäng/spelare. Vid 
oavgjort får samtliga1,5 silverpoäng 
Övrigt: Vid vinst i en match flyttas det vinnande laget upp till ett bord med lägre bordsnummer 
som hemmalag och det lag som förlorar går ner till ett bord med högre bordsnummer som 
bortalag. Om båda lagen får samma imp förklaras hemmalaget som segrare. Efter match 4, 8, 12 
etc. görs en rockad så att laget som skulle ha startat NS vid bord 3 byter plats med ÖV vid bord 
4. Samma sak görs vid borden 6 och 7 samt vid borden 9 och 10. 
Två av spelarna i laget får ha högst 20,00 mp (2016-07-01).  Om detta villkor inte följs så får laget 
avdrag enligt följande tabell: 
Mästarpoäng      Avdrag 
20,1 - 25,0  avdrag 5 imp  

25,1 - 30,0  avdrag 10 imp  

30,1 - 40,0 avdrag 15 imp 
40,1 - 50,0  avdrag 20 imp 

50,1 - ......  avdrag 25 imp 

Avdrag görs för alla spelare som inte uppfyller kravet på mästarpoäng. 

11. Kvällstegen med HCP 
 Tävlingsansvarig: Britt Marie Warborn /Lars-Olof Carlsson 

Tävlingsform: Lagtävling med IMP-beräkning  
Startavgift: 40 kr/spelare 
Priser: Kontantpriser till de 8 bästa lagen 
Regler: Första ronden är baserad på en seedning som bygger på hcp, mästarpoäng och 

rankingpoäng. Dessa regler är nästan identiska med rankingen i Svenska Cupen. 

Tävlingen spelas med 18 matcher över 12 brickor och det lag med flest VP efter dessa är vinnare. 
Speltid: 100 min/match. Vid tidsöverdrag belastas bordet med 1 VP i avdrag för varje 5-
minutersperiod.  
Mästarpoäng: Varje match spelas om 62 bronspoäng. Vinnande laget för 9 bronspoäng/spelare. 
Vid oavgjort får samtliga 4,5 bronspoäng. 
Övrigt: Vid vinst i en match flyttas det vinnande laget upp till ett bord med lägre bordsnummer 
som hemmalag och det lag som förlorar går ner till ett bord med högre bordsnummer som 
bortalag. Om båda lagen får samma imp förklaras hemmalaget som segrare. Efter match 4, 8, 12 
etc. görs en rockad så att laget som skulle ha startat NS vid bord 3 byter plats med ÖV vid bord 
4. Samma sak görs vid borden 6 och 7 samt vid borden 9 och 10. 
Ett lag får använda hur många spelare som helst under säsongen. Det gör ingenting om man 
tidigare spelat i ett annat lag. Den enda spelaren som inte får byta lag är lagkaptenen. 
Tävlingen spelas med HCP. Detta för att utjämna, eller i alla fall försöka utjämna, 
spelstyrkeskillnader mellan lagen som deltar i tävlingen. Handicapsystemet baseras på det 
nationella handicapet, som varje förbundsansluten spelare har efter revideringen vid varje 
månadsskifte.  
Ett lags snitthandicap beräknas utifrån medelvärdet av samtliga spelare handicap i laget. Ett lags 
handicap anges med två decimaler. De båda lagens snitthandicap jämförs. Skillnaden mellan 
lagens handicap multipliceras med 1,4 och dess heltal utgör nu det antal imp, som det sämre 
laget får i handicap i den aktuella matchen. 
Exempel. Lag A har handicap 25,63 och Lag B har handicap 48,88. Differensen mellan lagen är 
23,25. Denna differens multipliceras med 1,4, d.v.s. handicapet som lag B får är 32,55 imp eller 
32. 



Tävlingsbestämmelser. BK Albrekts 
 

12. Höst- och vårsilver (Torsdagar) 
Tävlingsansvarig: Britt Marie Warborn 
Tävlingsform: Partävling  24 brickor  
Tid:  Kl 18.45 – 22.00 
Startavgift: 50 kr/spelare 
Priser Kontantpriser till båda HCP och Scratchspelare (c:a 33% av startavgiften).  Upptill 10 par 2 
priser; ett till HCP och ett till scratch, vid 11-15 par 3 priser (1 par från scratchlistan), vid 16-21   
4 priser ( 2 par från scratchlistan), vid 22-26 par 5 priser (2 par från scratchlistan), vid 27-32 par 6 
priser (3 par från scratchlistan), vid 33-38 par 7 priser (3 par från scratchlistan).  Vid mer än 39 
par delas sammanlagt  8 priser ut (3 par från scratchlistan). 

13. Fredagar - Dagbridge 
Tävlingsansvarig: Britt Marie Warborn 
Tävlingsform: Partävling med hcp, 22 brickor & 2 brickor/rond  
Tid: Teknikgenomgång Nivå 2 (Britt Marie ansvarar) 10.00, spelstart 10.30 
Startavgift: 30 kr/spelare 
Priser: Bonusspel till både scratch och HCPvinnare, Upptill 10 par 2 priser; ett till HCP och ett till 
scratch, vid 11-15 par 3 priser (1 par från scratchlistan), vid 16-21   4 priser ( 2 par från 
scratchlistan), vid 22-26 par 5 priser (2 par från scratchlistan), vid 27-32 par 6 priser (3 par från 
scratchlistan), vid 33-38 par 7 priser (3 par från scratchlistan).  Vid mer än 39 par delas 
sammanlagt  8 priser ut (3 par från scratchlistan). 

14. Fredagar – Nybörjarkurs Dagtid 
Kursansvarig: Jan Malmström 
Medhjälpare : 
Tid: kl 11 - 14 
Kursstart: 25 september 
Kursavgift: 500 kr per termin exkl. kurslitteratur 

15. Öppet Klubbmästerskap 
Tävlingsansvarig: Britt-Marie Warborn 
Tävlingsform: Partävling över två gånger. Tävlingen spelas med och utan HCP. 
Startavgift: 150 kr/spelare vid minst 16 par och då som silvertävling, annars 80 kr/spelare 
Priser: Kontantpriser till de tre främsta på ”scratchlistan”. 
Jakten på guldkedja räknas efter HCP-lista med 7, 5,4,3,2,1 poäng. Med 14 poäng vinner man 
kedjan. Om fler uppnår 14 poäng delas kedjan ut till den med flest poäng, om fler har samma 
poäng vinner den med högsta placeringar. 

16. Äggtävlingar 
Tävlingsansvarig: Ordinarie 
Tävlingsform: Ordinarie  
Startavgift: Ordinarie 
Priser: 30 ägg, 20 ägg, 15 ägg/ spelare till de tre främsta paren. I övrigt så många ägg som skiljer 
till paret efter, dock minst 6 ägg/spelare. 
 


