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Hej heatarrangör! 
Du och Din klubb är en av de som anmält sig till den här simultantävlingen, välkomna! 
Bifogat har Du fått åtta filer. Den första rör vilket flyttschema Ni ska (bör) använda. Den 
andra handlar om hur Ni gör för att rapportera ert heat. Den tredje är en förteckning 
över årets övriga simultantävlingar, ifall Ni får blodad tand och vill anmäla Er till att vara 
med i flera simultantävlingar och om det inte redan är gjort. Den fjärde bilagan rör hur 
Du kan kontrollera att det är rätt brickor som ska spelas i Er tävling på ett enkelt sätt. 
Avslutningsvis de fyra sista filerna är till den som lägger brickorna, mer om det senare. 
 
Om tävlingen 
Själva simultantävlingen är en vanlig par- eller barometertävling om 24 brickor. Ni väljer 
själva vilken typ av tävling Ni vill spela. Den stora skillnaden (mot en normal par- eller 
barometertävling på Din klubb) är att det räknas fram centrala scorer och ett 
gemensamt nationellt slutresultat. Det är inte ovanligt att det är 200-300 par med och 
deltar, vilket gör att också de mästerpoäng som utdelas har betydligt högre tal än vad vi 
normalt ser. Även Norge har simultantävlingar och vid några tillfällen per år brukar vi 
passa på att slå ihop dem, det har hänt att vi då spränger 1000-vallen i deltagande par. 
 
Kostnader 
Det kostar som bekant 10kr/spelare att vara med i ett heat av en simultantävling. Denna 
avgift tar Ni upp tillsammans med ordinarie startavgift i klubben. Efter att Ni rapporterat 
er tävling kommer 10-kronan dras från klubbens ruterkonto och på så sätt regleras 
avgifterna. 
 
Tidpunkter 
Om Ni är med i en dagbridgesimultan måste Er tävling starta tidigast 12.00 och senast 
14.00. En kvällssimultan ska starta tidigast 18.00 och senast 19.00. En söndagsimultan 
ska starta tidigast 13.00 och senast 17.00.  
 
OBSERVERA! Gemensamt för alla simultantävlingar är att Ni måste slutrapportera Ert 
heat senast 10.00 dagen efter spelet skett, finns ingen rapport 10.00, stryks Ert heat från 
deltagarlistan! Se bifogad bilaga för hur Du gör för att rapportera. 
 
Kontaktperson 
Du som fått detta brev är den person Din klubb anmält som kontaktperson för Ert heat. 
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Förutom de fyra nämnda bilagorna nämnda ovan bifogas fyra stycken filer som är 
avsedda att ”mata” brickläggaren med. Beroende på vad Ni har för brickläggningsmaskin 
finns det fyra typer av filer, en av dem är den som just Ni behöver. Filen heter alltid 
aktuellt tävlingsdatum, ex. 17 januari och har ändelsen .bri, .dge, .dup eller .pbn.  
 
Hela detta paket skickas normalt ut cirka tio dagar innan aktuellt tävlingsdatum, vilket 
gör att Ni har gått om tid att förbereda Er på. Ni kan också se vilka heat som är anmälda 
om ni går in i simultankalender, och väljer ett datum genom att klicka på det.  
>>> http://www.svenskbridge.se/simultan/simultanprogram-hösten-2017-våren-2018. 
 
Kontroll av brickor 
Det kan vara bra att ni kontrollerar så att ni rätt lagda brickor. Detta kan göras genom 
att öppnar den utskickade givfilen i Ruter och jämför ex. Nords kort där mot vad Nord 
har på bricka ett i det set brickor ni lagt. För att öppna givfilen i ruter, se bilaga. 
 
Rapportering 
När tävlingen är färdigspelad, senast 10.00 dagen efter, ska Ni ha slutrapporterat er 
tävling från Ruter och skickat filen till jgr@svenskbridge.se. Instruktion om hur detta går 
till finns på bilaga 2. När vi lagt samman alla heat kan såväl Ni som arrangör såväl som 
alla deltagare gå in på www.svenskbridge.se/simultan och hämta hem slutresultat, 
kommenterad givsamling och alla givdata om de önskas. 
 
Avslutningsvis 
Lycka till och mycket nöje med ert heat i vår nationella simultantävling. Har Du nu några 
frågor eller andra funderingar är Du välkommen att kontakta mig, antingen via e-post till 
jgr@svenskbridge.se eller via telefon till 019-277 24 81. 

 
Med vänliga bridgehälsningar 
 
 
Johan Grönkvist 
Svenska Bridgeförbundet 

 
Bilagor 
1. Val_av_flyttschema_simultantävling.pdf     2. Rapportera_din_simultantävling.pdf 
3. Simreklam2017_2018       4. Kontroll_av_brickor 
5-8. Brickläggningsfiler    
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