
 

 
2015-07-01 | SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET | REV 1.0 1 av 9 

TTTÄÄÄVVVLLLIIINNNGGGSSSBBBEEESSSTTTÄÄÄMMMMMMEEELLLSSSEEERRR   
 

ALLSVENSKAN 2015 
(Senast uppdaterat: 2015-07-01)



TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLSVENSKAN 2015 

2015-07-01 | TÄVLINGSKOMMITTÉN | REV 1.0 2 av 9  © Svenska Bridgeförbundet 
 

 
 

 

Innehållsförteckning 
 

ATT DELTA I ALLSVENSKAN ....................................... 3 

ALLMÄNT .................................................................... 3 

SPELFORM ................................................................... 3 

DET NATIONELLA SERIESYSTEMET ......................................... 3 

DIVISION 4 OCH LÄGRE ...................................................... 3 

LAG ............................................................................ 3 

ANTAL SPELARE ................................................................ 3 

KONTAKT ........................................................................ 4 

UPP- OCH NEDFLYTTNING ................................................ 4 

ALLMÄNT ........................................................................ 4 

SERIEINDELNING ............................................................... 4 

SPELORTER .................................................................. 4 

REGLER FÖR DELADE SPELORTER INOM EN SERIE ...................... 4 

ERSÄTTNINGSLAG ............................................................. 5 

Ett från lägre division uppflyttat lag ............................ 5 

Lag som föregående säsong spelat i den aktuella serien

 ..................................................................................... 5 

Ett från högre division nedflyttat lag ........................... 5 

Behov av särskiljning.................................................... 5 

SYSTEMNIVÅ OCH DEKLARATIONSKORT .................................. 5 

ARRANGEMANG ................................................................ 5 

Speltid .......................................................................... 5 

Bordsavgifter ................................................................ 5 

Givar och imp-över-fältet (IAF) .................................... 6 

Elitserien och division 2................................................ 6 

Division 3 ...................................................................... 6 

Resultatgivning och -rapportering ............................... 6 

Skyldigheter, försening m m ........................................ 6 

OTILLÅTEN RESERV ............................................................ 7 

WALK OVER (WO) ............................................................ 7 

Böter vid WO ................................................................ 7 

ANMÄLAN, AVGIFTER ......................................................... 8 

Avgifter per lag ............................................................. 8 

Resebidrag (Elitserien och div 2 och div 3)................... 8 

PRISER ............................................................................ 8 

MÄSTARPOÄNG ................................................................ 8 

CHAMPIONS’ CUP ............................................................. 9 

OMVANDLINGSTABELL IMP TILL VP  (24 BRICKOR).................. 9 

Förtydligande av överklagande enligt  Lag 92B ............ 9 

 

 
Svenska Bridgeförbundets friskrivningsklausul 
 
Skulle sådan händelse inträffa som Svenska Bridgeförbundet (SBF) ej råder över, tar SBF sig rätten att ej 

återbetala startavgifter eller andra liknande avgifter. Krav på ekonomisk kompensation kan ej ställas 

gentemot SBF för ej genomförda eller ej fullföljda arrangemang på grund av sådan händelse. Ekonomiska 

krav kan ej heller ställas gentemot SBF för felaktighet/misstag orsakat av funktionär. 

 



TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLSVENSKAN 2015 

2015-07-01 | TÄVLINGSKOMMITTÉN | REV 1.0 3 av 9  © Svenska Bridgeförbundet 
 

Att delta i Allsvenskan 
 

ALLMÄNT 
Dessa tävlingsbestämmelser behandlar sådant som 

gäller specifikt för Allsvenskan. Om inget annat 

uttryckligen sägs i dessa bestämmelser, gäller 

Förbundets regelsamling Generellt regelverk för 

tävlingar i Svenska Bridgeförbundet 2015-2016 

publicerad 1 juli 2015. 

 

Varje klubb inom Svenska Bridgeförbundet 

(fortsättningsvis benämnt Förbundet) får delta i 

Allsvenskan med valfritt antal lag. Samtliga spelare 

i ett lag måste ha den klubb som äger platsen i 

serien som sin representationsklubb, samt ha 

erlagt medlemsavgift för innevarande 

verksamhetsår senast då tävlingen påbörjas. Det är 

spelarens eget ansvar att försäkra sig om att 

vederbörande har korrekt klubbtillhörighet och att 

medlemsavgift är erlagd i laga tid. 

Under ett och samma verksamhetsår kan en 

spelare i Allsvenskan representera en och endast 

en klubb. Spelare som under Allsvenskan vill byta 

lag inom sin klubb kan göra detta endast till lag i en 

högre division, men inte i samma omgång. I 

division 4 avgör Dfb vilka ronder som hör till 

respektive omgång. Spelare som spelat i en högre 

division får därefter, oavsett omgång, inte spela för 

ett lag i en lägre division. 

Spelare som inte uppfyller dessa kriterier likställs 

med otillåten reserv. 

Dfb äger dock rätt att ge dispens för att en spelare i 

division 4, som spelat reserv i högre serie, ska få 

återgå till sitt division 4-lag. 

 

 

 

SPELFORM 
 

DET NATIONELLA SERIESYSTEMET 

Det nationella seriesystemet omfattar tre 

divisioner; en Elitserie, fyra division 2-serier och 

sexton division 3-serier. Speldatum för respektive 

serie framgår av det nationella 

tävlingsprogrammet. 

Elitserien och de fyra division 2-serierna omfattar 

tolv lag vardera, medan var och en av division 3-

serierna består av tio lag. 

Varje match omfattar 24 brickor, fördelade på två 

halvlekar om vardera 12 brickor. I Elitserien och 

division 2 ska givarna vara desamma för alla lag i 

divisionen, oavsett spelort – se rubrik Givar och 

IMP-över-fältet. För de division 3-grupper som 

önskar delta i över landet gemensam IMP-över-

fältet-beräkning, ska givarna vara desamma för alla 

lag i divisionen, oavsett spelort – se rubrik Givar 

och IMP-över-fältet. 

 

DIVISION 4 OCH LÄGRE 

Division 4 och lägre administreras till fullo av 

respektive distriktsförbund (Dfb), som också 

beslutar om tävlingsform och antal brickor per 

match. 

 

LAG 
 

ANTAL SPELARE 

I varje lag kan ett valfritt antal spelare delta, dock 

högst sex spelare i varje enskild match. Laget får 

som mest byta ut två spelare i halvtid, oavsett om 

andra halvlek spelas under samma eller annan dag. 

Brott mot denna bestämmelse medför automatiskt 

förlust på walk over för det felande laget. 
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KONTAKT 

Det är obligatoriskt för varje lag att ha en  

e-mejldress eftersom informationen om 

Allsvenskan sänds via e-mejl. Kontaktpersonen 

behöver inte nödvändigtvis vara lagkaptenen. 

 

 

UPP- OCH NEDFLYTTNING 
 

ALLMÄNT 

Seriesegrarna i division 2 och 3 flyttas upp till 

närmast högre division.  

De fyra sämst placerade lagen i Elitserien och i 

division 2 flyttas ned till närmast lägre division.  

De tre sämst placerade lagen i division 3 flyttas ned 

till division 4.  

Från division 4 flyttas upp 48 lag till division 3, i 

proportion till deltagandet inom respektive Dfb.  

Dfb med minst fyra lag garanteras en plats. 

Omkvotering sker om ett distrikt spelat med färre 

antal lag än som meddelats. Startavgifter 

återbetalas ej. 

 

SERIEINDELNING  

TK ansvarar för serieindelningen, vilka lag som 

inom en division ska spela i vilken serie. Målet 

därvidlag är att lag ska spela i den serie som är 

dess, utifrån klubbens ort, geografiskt naturliga.  

Det kan dock inträffa att detta inte är 

genomförbart, t ex att en serie i annat fall skulle 

bestå av för många lag eller för få lag. I så fall 

måste lag flyttas till parallell serie i samma division. 

Normalt flyttas det/de lag som har kortast resväg 

till parallell serie. I de fall TK har att välja bland 

flera lag från samma klubb, är det i första hand den 

aktuella klubben som utser det/de av sina lag som 

ska flyttas. Om så inte sker inom stipulerad tid, 

förbehåller sig TK rätten att lotta vilket lag som ska 

flyttas. 

Observera att flytt av lag från en serie till en annan, 

kan skapa dominoeffekter för andra serier. 

 

SPELORTER 
På uppdrag av TK utser kansliet spelorter 

(arrangörer) för respektive serie. Kontakt med 

berörd arrangör tas alltid i förväg innan spelorten 

fastställs. 

Huvudkriteriet för att bli utsedd som arrangör är, 

att denne kan säkerställa att ha såväl den tekniska 

utrustning (och kompetens) som tävlingsledar-

kompetens som krävs för att leverera ett 

arrangemang av god kvalitet. 

 

REGLER FÖR DELADE SPELORTER INOM 
EN SERIE 

En series sammandrag kan spelas på en eller flera 

orter p g a lagens geografiska spridning. Det är 

Förbundets strävan att så långt möjligt reducera 

res- och logikostnader för inblandade lag. I de fall 

inte alla av en klubbs lag i serien spelar sitt 

sammandrag på samma ort, gäller följande 

turordningsregler för lag som måste spela på annan 

ort: 

1. Lag som flyttats upp (”nykomlingar 

underifrån”) till aktuell serie. 

2. Av berörda lag det som närmast 

föregående säsong placerat sig sämst i 

serien. 

3. Lag som flyttats ned (”nykomlingar 

uppifrån”) till aktuell serie. 
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Dock kan en klubbs lag själva komma överens om 

annan inbördes fördelning, men sådan ska i så fall 

meddelas kansliet snarast efter det att 

spelordningen presenterats på nätet och allra 

senast 1 maj 2015. 

 

 

ERSÄTTNINGSLAG 

Lag som av någon anledning lämnar sin plats, och 

där klubben inte kan finna ersättare, i Allsvenskan, 

ersätts på följande sätt: 

 

Ett från lägre division uppflyttat lag 

Om laget som lämnar sin plats är ett från lägre 

division uppflyttat lag, tillfaller platsen det lag som 

var närmast på tur att flyttas upp i samma serie. 

 

Lag som föregående säsong spelat i den aktuella 

serien 

Lag ersätter enligt fördelningstabellen. Det kan 

innebära geografisk olägenhet – hamnar i ”fel” 

serie – men förfrågan ska ändå ställas till lag som 

står i rättmätig tur. Om samtliga lag tackar nej, 

spelas den innevarande säsongen med en vakans i 

den berörda serien. Platsen uppgår året därpå i den 

lokala potten. 

 

Ett från högre division nedflyttat lag 

Laget jämställs med, och behandlas som, ett lag 

som under föregående säsong spelat i den aktuella 

serien. 

 

Behov av särskiljning 

Vid eventuellt behov av särskiljning för att få fram 

vilket lag som övertar plats, d v s bästa tvåa, 

används i första hand VP. Om lika, gäller kvot från 

respektive serie och i sista hand lotten. 

 

SYSTEMNIVÅ OCH DEKLARATIONSKORT 

I Elitserien och division 2 är A-system tillåtna, i 

lägre divisioner B-system.  

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. 

 
 

ARRANGEMANG 

För Elitserien och division 2 ansvarar TK 

tillsammans med arrangören för att det finns minst 

en (1) icke-spelande licensierad tävlingsledare (TL) 

per spelplats. 

 

För division 3 ansvarar den av TK utsedda 

arrangören för att det finns: 

 en (1) licensierad icke-spelande TL eller  

 minst tre (3) licensierade spelande TL samt 

en (1) särskild, icke-spelande spelledare.  

Spelledaren ansvarar för att eventuella protester 

sänds till Lagkommissionen med hjälp av aktuell TL. 

 

Speltid 

Med förduplicerade givar är speltiden 1 h 30 min 

per halvlek om 12 brickor. Om givarna ska ges vid 

bordet är speltiden 1 h 35 min. 

 

Bordsavgifter 

I Elitserien och division 2 är bordsavgiften 200 kr 

per lag och match. 

I division 3 har arrangören rätt att ta ut samma 

bordsavgift som i de högre serierna förutsatt att 

man har icke-spelande licensierad tävlingsledare. I 

annat fall är den maximala bordsavgiften 

reducerad till 120 kr/lag och match. 
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Givar och imp-över-fältet (IAF)  

 

ELITSERIEN OCH DIVISION 2 

I Elitserien spelas gemensamma förduplicerade 

givar. Detta gäller även i division 2 – dock inte 

samma givar som Elitserien. Så gäller även om 

spelomgången äger rum på flera spelorter. Kansliet 

ansvarar för framtagning av givar i elektroniskt 

format samt att av arrangören utsedd 

kontaktperson erhåller dessa givar i god tid före 

aktuell spelomgång. TK ansvarar, genom kansliet, 

för att delge kontaktpersonen information rörande 

sekretess och hantering av givsamlingar och fysiska 

brickor före och under spel. Efter avslutad match 

tillhandahåller arrangören givsamling i minst två 

exemplar per lag. 

IAF beräknas efter respektive centralhelgs slut.  

Arrangör av sammandrag i Elitserien och i division 2 

ska använda Bridgemate. TK tillhandahåller 

specialsydda Ruterfiler med instruktioner för 

ändamålet. Dessa distribueras till kontaktpersonen 

genom kansliets försorg senast veckan före aktuell 

omgång. Ruterfilerna innehåller inga givar. 

Efter genomförd centralhelg skickas Ruterfilerna 

och Bridgematedatabaserna via e-post till TK för 

central sammanställning av IAF.  

 

TK kontaktperson för IAF: Tommy Andersson. 

Adressen är: tan@svenskbridge.se  

 

IAF presenteras på Spader via länk i respektive 

serie snarast efter genomförd centralhelg.  

Givar och/eller IAF får inte publiceras på webben 

förrän tidigast 1 h efter det att den officiella tiden 

för aktuell centralhelg löpt ut. 
 

DIVISION 3 

Arrangör rekommenderas av TK att spela de 

gemensamma givarna för division 3, även om det 

inte är ett krav. Division 3-serier som önskar vara 

med i den centrala IMP-över-fältet-

sammanställningen måste spela de av Förbundet 

framtagna givarna. För regler m m – se rubrik 

Elitserien och division 2. 

TK kontaktperson för IAF: Tommy Andersson. 

Adressen är: tan@svenskbridge.se  

 

 

 
Resultatgivning och -rapportering 

Det resultat, som meddelas i samband med 

avslutad spelomgång, är definitivt, bortsett från 

eventuella överklaganden till Lagkommissionen. I 

övrigt kan protester endast avse otillåtna reserver. 

Arrangörsklubben skall snarast efter avslutad rond 

registrera resultaten på Förbundets hemsida med 

hjälp av applikationen Spader. I samband med 

denna registrering skall också registreras vilka 

spelare som deltagit i respektive halvlek, vilket 

utgör underlag för senare mästarpoängregistrering. 

 

Skyldigheter, försening m m 

Lag är skyldigt ställa upp på fastställd speltid. 

Dispens kan sökas hos TK, men synnerliga skäl 

måste föreligga för beviljande av sådan dispens. Till 

synnerliga skäl räknas exempelvis akut tjänste-

förrättning, allvarlig sjukdom, nära anhörigs 

dödsfall.  

Att utebli, eller komma för sent utan att ha fått 

dispens beviljad, likställs med sen ankomst. 

Ett försenat lag bestraffas på sätt som framgår av 

Generellt regelverk för tävlingar i Svenska 

Bridgeförbundet 2015-2016. Motståndarlaget 

behöver inte vänta längre än 30 minuter, men om 

TL bedömer det som möjligt, ska matchen ändå 

genomföras och eventuell bestraffning utdömas av 

TK. Det kan bli fråga om att spela ett färre antal än 

24 brickor. VP tas ändå ur omvandlingstabellen för 

24 brickor.  

Endast TK äger rätt att utdöma walk over, liksom 

att avgöra ifall force majeure förelegat.   

mailto:tan@svenskbridge.se
mailto:tan@svenskbridge.se
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OTILLÅTEN RESERV 

Sista datum för att protestera mot otillåten reserv 

är, för Elitserien, division 2 och division 3 den 15 

december 2015 och för division 4 den 1 mars 2016. 

1. För Allsvenskans samtliga divisioner gäller 

att man endast får spela för en (1) klubb 

under säsongen. Spelare som deltagit i 

allsvensk match för en klubb och senare för 

en annan, diskvalificerar automatiskt det 

senare laget och dess resultat i redan 

spelade matcher stryks.  

2. Spelare som, utan att dessförinnan under 

säsongen spelat för en annan klubb i 

Allsvenskan, ertappas med att ha deltagit i 

ett lag som inte är tillhörigt vederbörandes 

representationsklubb, ska inom 14 dagar 

från det att förseelsen först begicks 

inkomma med begäran om byte av 

representationsklubb till den klubb 

vederbörande spelade för. Därjämte ska 

vederbörande ha inkommit med alla 

nödvändiga handlingar för att få sin 

begäran godkänd. Om så uppfylls och 

begäran accepteras, utdöms ingen påföljd. 

I andra fall diskvalificeras laget och dess 

resultat i redan spelade matcher stryks. 

3. Lag som i Allsvenskan ertappas med att ha 

haft spelare som inte erlagt medlemsavgift 

bestraffas med 5 VP per match i sådan där 

den felande spelat ena eller båda 

halvlekarna. Om medlemsavgiften inte 

kommit Förbundet tillhanda, på sätt som 

Förbundet bestämmer, senast 14 dagar 

från det att förseelsen först begicks, 

diskvalificeras laget och dess resultat i 

redan spelade matcher stryks. 

 

I de fall ett lag diskvalificeras, återbetalas ej start- 

och bordsavgifter. Mästarpoäng för spelade 

matcher delas dock ut efter spelat matchresultat. 
 

WALK OVER (WO) 

Om WO föreligger i en match (kan i Elitserien och 

division 2 och 3 endast utdömas av TK, i division 4 

endast av Dfb) gäller följande efter skalan 25-0: 

 

 Det lag (A) som lämnar WO får VP 0-25 med 

IMP = 0-88. 

 Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av 

följande tre alternativ - avrunda alltid 

decimaler uppåt till närmaste heltal. IMP = 

minimun för aktuellt resultat. 

 

1. Sitt snitt i övriga spelade matcher - 

beräknas efter seriens slut. 

2. 18 VP och 15-0 IMP. 

3. Snittet av vad de lag, som mött A fått i 

dessa möten - beräknas efter seriens slut. 

Inga mästarpoäng delas ut. WO utdöms bara i 

yttersta nödfall. Lagen anmodas att fullfölja 

seriespelet.  

 

Böter vid WO 

Böter utgår vid WO med 1000 kr per rond man 

lämnat WO.  

Lag som lämnar WO i tre ronder utesluts, men 

måste erlägga bötesbelopp för WO i tre ronder. 

Samtliga lagets resultat stryks men mästarpoäng 

delas ut för de matcher som spelats. 

Avhopp efter 1 juni räknas härvidlag som WO i en 

(1) rond, efter 1 juli som två ronder och efter 1 

augusti som tre ronder. 



TÄVLINGSBESTÄMMELSER ALLSVENSKAN 2015 

2015-07-01 | TÄVLINGSKOMMITTÉN | REV 1.0 8 av 9  © Svenska Bridgeförbundet 
 

ANMÄLAN, AVGIFTER 

Lagen i Elitserien samt i division 2 och 3 behöver 

inte anmäla vid fortsatt deltagande. Lag som vill 

spela i div 4 anmäler detta till respektive Dfb. Dfb 

ska till Förbundet anmäla antal lag i division 4 

senast den 9 november 2015.   

 

Senast den 30 januari 2016 ska Dfb anmäla vilka 

lag som flyttas upp från div 4. Av anmälan skall 

klart framgå klubb, lagnamn, kontaktmannens 

namn, adress, telefon och e-mejladress.  

 
 

Avgifter per lag 

Elitserien 2 000 kr 

Division 2 1 600 kr 

Division 3 1 300 kr 

Division 4 330 kr   

 

Avgifterna för Elitserien samt division 2 och 3 

regleras via klubbens ruterkonto.  

 

Sedan serien startat sker ingen återbetalning av 

start- och bordsavgifter till lag som lämnar w.o.  

 

Avgifterna för division 4 skall betalas senast den 15 

november 2015. Eventuell avgift till Dfb kan 

tillkomma. 

 

Dfb står för kostnaden för klubbavgift lagtävling i 

division 4 – se Generellt regelverk för tävlingar i 

Svenska Bridgeförbundet 2015-2016. 

 

 

 

Resebidrag (Elitserien och div 2 och div 3) 

 

1. Varje lag betalar själv sina logikostnader. 

2. Varje lag står själva för sina reskostnader 

upp till totalt 740 SEK för hela serien. 

Som kompensation är startavgifterna i Elitserien 

och i division 2 lägre, men de lag som spelar på 

hemmaplan – som hemmaplan räknas högst ca 10 

mil till spelorten – betalar en extra avgift om 1 250 

SEK per omgång. 

 

Ett lags grundbidrag utgörs av resa med en (1) bil, 

18.50 kr/mil, från lagets klubbort till spelorten för 

varje omgång – dock högst havda reskostnader. 

Om laget önskar annat färdsätt, t ex flyg eller tåg, 

bil från flera orter eller har andra reskostnader i 

samband med sin resa, måste laget ansöka till 

Förbundets kansli om resebidrag minst sex veckor 

före den omgång ansökan avser. Ansökan 

inkommen senare kommer inte att beaktas, då 

utgår endast grundbidraget. 

 

Endast spelare bosatta i Sverige kan komma ifråga 

för resebidrag och endast för resor inom Sverige.  

 

 

PRISER 

Serieseger ger Förbundets diplom till klubben. I 

Elitserien får de tre främsta lagen Förbundets 

medaljer i guld, silver respektive brons. 

 

MÄSTARPOÄNG 

Se dokumentet Regler för Svenska Mästarpoäng, 

per den 1 juli 2015. 
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CHAMPIONS’ CUP  

Champions’ Cup är namnet på Europacupen för 

klubblag. Tävlingen spelas årligen någonstans i 

Europa under en helg i oktober eller november och 

de främsta nationerna vid närmast föregående EM 

äger rätt att representera med ett lag. 

För svenskt vidkommande är det den klubb som 

närmast föregående säsong vann Elitserien som 

äger platsen. Om man inte önskar delta, går 

förfrågan vidare till tvåan, trean o s v i berörd 

Elitserie. 

 

Deltagande i Champions’ Cup sker helt på 

deltagarnas egen bekostnad. 

 

 

 

OMVANDLINGSTABELL IMP TILL VP  
(24 BRICKOR) 

 

VP IMP  VP IMP 

15-15 0-3  23-7 40-45 

16-14 4-9  24-6 46-51 

17-13 10-14  25-5 52-57 

18-12 15-19  25-4 58-64 

19-11 20-24  25-3 65-71 

20-10 25-29  25-2 72-79 

21-9 30-34  25-1 80-87 

22-8 35-39  25-0 88+ 

 

Förtydligande av överklagande enligt  

Lag 92B 

Rätten att begära eller överklaga ett domslut av 

tävlingsledaren går ut 30 minuter efter det att det 

officiella slutresultatet gjorts tillgängligt för 

granskning.  

 

Detta innebär att överklagandet ska vara 

tävlingsledaren tillhanda senast 30 minuter efter 

slutresultatet i matchen (inte halvleken) är 

offentliggjort. 


