
INBJUDAN 
 

Filbyter Bridge, Ljungsbro BK och Norrköpingsbridgen inbjuder till 
 

Karantän - Ligan 
 
I väntan på ljusare tider efter vår nuvarande belägenhet så erbjuder vi möjlighet till onlinespel i 

en lagserie som riktas till alla nivåer av spelare! 
 
VAD?  En lagserie där spelarna själva sätter upp sina matcher på BBO (lättarrangerat!). Du  

finner en manual här https://www.svenskbridge.se/bbo-lag/instruktioner-spelare  
och regelverk här (klicka på ”Regelverk”):  
https://www.svenskbridge.se/filbyter-bridge/nyheter/inbjudan-till-karant%C3%A4n-ligan 

 
VEM?  Alla som är medlemmar i, eller representerar klubb inom, Östra Mellansvenska  

Bridgeförbundet är ♥-ligt välkomna i lag om 4-8 personer! Det är tillåtet med  
max ett par från annat distrikt i varje lag. 

 
NÄR?  Börjar veckan efter påsk och pågår till midsommar med två matcher c:a var 3:e  

vecka. Lagen själva väljer speldatum före de ”sista speldagar” som anges. 
 
FORMAT Gröna Hissen där den första omgången seedas och den andra lottas, därefter görs  

ny matchordning efter matcherna 2 och 4 så att ettan möter tvåan, trean möter fyran,  
etc, med undantag för att samma lag inte möts två gånger (kan dock ske i finalen).  

 

 Gröna Hissen innebär att lag som haft otur och lyckats mindre bra kommer att möta  
likaledes otursdrabbade lag - på så sätt har man större chans till vinst – och 
mästarpoäng - i nästa match! 

 
PRISER/ Silverpoäng kommer att utdelas i varje match! Priser i form av frispel i den egna  
MP   klubben kommer att ges till de bästa lagen i följande kategorier: total, bäst med  

snitthandicap över 20, bäst med snitthandicap över 35. 
 
FINAL  De två främst placerade lagen spelar en final på BBO där vi kommer att tillåta  

åskådare! Något att se fram emot (alltid kul att se ”experter” göra bort sig…!). 
 
DATUM Sista anmälningsdag 9 april – matchlottning kommuniceras 10 april!  
  
AVGIFT 800 kr per lag = 200 kr / lag som går till mästarpoäng och priser plus 100 kr / lag per 

match som oavkortat tillfaller hemmaklubben, så var med och stötta din klubb! 
 
ANMÄLAN/ Anmälan sker i lag mellan 4 och 8 spelare senaste 9 april på e-post och med kopia 
KONTAKT  till funktionär i din klubb, till Martin Löfgren (martin.lofgren@yahoo.se). 
 Huvudtävlingsledare är:  Marie Åfors (marie.afors@gmail.com)  

DU STÄLLER VÄL UPP !!! 
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