
Välkomna till Sydvästkampen – Din klubb behöver dig 

 

Sydvästkampen är en trivselbridgetävling på Realbridge från Höllviken, Ljunghusen och Pri-Bri för att 

årligen kora bästa klubben av dessa tre. Under våren har våra tre klubbar alla startat spel på 

Realbridge där vi flitigt deltagit över klubbgränser och kunnat se, prata och lära känna varandra.  

Vi såg därför en möjlighet att ta samarbetet vidare och introducerar därför denna tävling för 

medlemmar i våra tre klubbar. 

Tävlingen spelas som partävling med handikapp under ett år med 4 deltävlingar där summan av de 

spelare som för en klubb fått flest poäng efter sista tävlingen blir årets klubb i Sydvästkampen. 

Syftet är att det ska vara en tävling för alla medlemmar, i trivselbridgens anda oavsett bridgenivå, 

där summan av klubbens resultat kommer att räknas.  

Tanken är att även när vi kan komma igång med fysiskt spel igen på våra klubbar så ska denna kunna 

fortsätta huvudsakligen på Realbridge men kanske vi även vid något tillfälle kan anordna en trevlig 

sammankomst och träffas om intresse finns 

Reglerna är enkla: 

- Det gäller att samla så många spelare som möjligt från respektive klubb till varje deltävling 

- Minst en av spelarna i ett par måste vara medlem i någon av de tre klubbarna 

- Resultatet från 10 spelare per klubb/spelomgång räknas till klubbens resultat 

- Varje spelare får poäng från vinnaren 12p, tvåan 10p, trean 8p, fyran 6p, femman 4p, sex-

tionde 2, och alla övriga 1 poäng. Dock max 10 spelares poäng per klubb  

- Man kan spela med en partner från annan klubb än de tre men resultatet till klubben går 

bara från den spelare som tillhör deltagande klubb. Har ”extern” partnern ett handikapp 

lägre än 20 så dras 2 poäng av för klubbmedlemmens poäng 

- Spelare från de deltagande klubbarna kan ha vilket handikapp som helst utan avdrag.  

- Tävlingen kommer att rapporteras som vanlig partävling med bronspoäng till SBF och där 

räknas klart även spelare från annan klubb som vilken annan klubbtävling som helst 

 

De fyra spelomgångarna är fördelade två på våren och två under hösten. 

Ni hittar länken till omgångens spel på er hemmaklubbs hemsida där ni också anmäler er. På 

respektive klubbs hemsida finns även uppgifter med swishnummer. Priset per omgång är 30 

kronor/spelare oavsett klubb. 

 

Vi hoppas på ert deltagande så vi kan utse bästa klubb i Sydvästkampen som får ett vandringspris 

och sin klubb ingraverad för 2021 

 

Med hopp om spännande och trevligt spel och må bästa klubb vinna! 

 

Höllvikens BK  Ljunghusens BK Pri-Bri 1936 


