
PROG� M
LÖRDAG  16 JULI  
09.45 – 10.00 Samling och allmän information.
10.00 – 20.30 Seriespel eller Gröna Hissen med slut- 
  spel*, beror på antalet lag. 

SÖNDAG 17 JULI 
10.00 - 20.10 För hela dagen gäller fortsatt seriespel 

eller finalspel. Vid ≥ 15 gäller finalspel. 
10.00 – 12.30 Ev. kvartsfinal, 2 x 10 brickor.
12.40 – 13.40 Lunchpaus.
13.40 – 16.40 Ev. semifinal,  2 x 10 brickor.
16.40 – 17.10 Paus.
17.10 – 20.10 Ev final och 3/4-plats: 2 x 12 brickor.
20.30 Prisutdelning.

* Vid GH och slutspel kan utslagna lag fritt spela vidare i
söndagens lagtävling som arrangeras parallellt.

STARTAVGIFT
Startavgiften 1600kr/lag ska vara betald via Swish tel. 
072-644 96 60 senast söndag 10/7.

A�    AT 
SM Lag Mixed spelas i Falkenbergsveckan som inleder 
det hela. Efter denna tävling kan du spela flera sido- 
tävlingar och Walthers Bildelar som är en guldpartävling. 
All informaiton via hemsidan. 

VIKTIGT! 
För dig som spelar SM lag Mixed och blir utslagen vid 
GH spel. Laget kan spela vidare i söndagens lagtävling, 
utan att erlägga startavgift. Denna anmälan registreras 
automatisk och laget måste avanmälas om man inte 
avser fortsätta spela. Man får även ta in nya spelare som 
ej deltagit i SM Lag Mixed, men de får då betala start-
avgift (200kr/spelare). Det är sålundes fullt tillåtet att 
byta lagkombinationer och nya spelare kan tillkomma.

Lagtävlingen spelas som Gröna hissen med lottad start-
ordning de första två ronderna, 11 ronder om 4 brickor.

Varmt välkomna!
BK Falkenberg 
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MED FALKENBERGSVEC= N

SNABBFAKTA 
Info./frågor: Suzanne, sle@svenskbridge.se
Tävlingsledare:  Philip, philipberggren@live.se
Sekretariat: Jan-Inge, janne.troedssson@gmail.com
Spellokal: Falkhallen, Nyhemsplan 1,  

Falkenberg (mitt i centrum)
Anmälan: www.svenskbridge.se/kalender/11471 
Regelverk: Se SBF:s hemsida eller länk nedan.

Falkenbergsveckan pågår 16-20 juli,  
SM Lag Mixed är en av de tävlingar som ska 
spelas, det finns många fler, alla välkomna!  

All information kring bridgeveckan finns här: 
https://www.svenskbridge.se/bk-falkenberg/

falkenbergsveckan-16-20-juli-2022




