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Motion 1.

Running scores vid guldtävlingar
Det finns ett brett intresse i bridgesverige att kunna följa de av förbundet sanktionerade
guldtävlingar som spelas runt om i landet varje år. I forumet kan man läsa att många fler än jag
eftersöker löpande resultat vid alla guldtävlingar. Varje arrangör av guldtävling borde ha som krav på
sig att tillhandahålla löpande resultat.
Jag hemställer till Riksstämman att besluta:
- Att arrangör av sanktionerad Guldtävling ska leverera löpande resultat.
Peggy Nyholm MID 51632 070-6092832

Yrkande Värmland-Dals Bridgeförbund:
VDB:s styrelse ställer sig vid styrelsemöte 170601 bakom motionen.

Yrkande Förbundsstyrelsen:
Styrelsen föreslår att riksstämman bifaller motionen.

Motion 2.

DM lag
Från Hammarö BK så är vi måna om att alla ska få spela, vi är en liten klubb med många äldre spelare
som gärna vill delta i DM lag, men på grund av olika orsaker, inte orkar spela mer än en match om
dagen.
Det blir då ett större speltryck på det resterande laget, vi är medvetna om att bridge på den här nivån
är ett uthållighetsspel, men att man på distriktsnivå skulle kunna få ge dispens om 8 spelare som det
är i t.ex. allsvenskan.
Från Hammarö BK yrkar vi att:
- Tävlingskommittén i varje distrikt har rätt att lämna dispens för upp till åtta spelare enbart på
distriktsnivå i DM lag.
Hammarö BK maj 2017 genom ordförande June Sandberg

Yrkande Värmland-Dals Bridgeförbund:
VDB:s styrelse ställer sig vid styrelsemöte 170601 bakom motionen.

Yrkande Förbundsstyrelsen:
Varje distrikt kan enligt nuvarande regler ge dispens för ett lag på distriktsnivå använder upp till åtta
spelare. Styrelsen föreslår därmed att motionen ska anses vara besvarad.

Motion 3.
2017-07-13

Motion om partävlingar med Strata-beräkning
Motion
Svenska Bridgeförbund bör i partävlingar införa Strata-beräkning som alternativ. Det innebär både
att utveckla beräkningsprogrammet Ruter så att det kan beräkna Strataresultat och att skapa tabeller
så att mästarpoäng kan delas ut efter Strata-resultatet.
Problembeskrivning
Det är vanligt att bridgeklubbar i sina partävlingar har problem att lotsa in nya spelare. Många nya
spelare har svårt att göra sig gällande och tappar sugen när det går dåligt.
Ett sätt att uppmuntra nya spelare på är att spela handikapptävlingar. Då inträffar ofta det motsatta.
De ”duktiga” spelarna känner sig åsidosatta och slutar att delta.
En annan lösning är att dela in spelarna beroende på mästarpoängsnivå, i till exempel två grupper.
Detta medför också svårigheter. För det första ska antalet par räcka till för flera grupper. För det
andra visar erfarenheten att de som spelar i den ”sämre” gruppen vartefter de blir duktigare ofta
vägrar att byta grupp utan vill fortsätta i "sin" tävling. De vill hellre spela mot de som de känner och i
en grupp där de lättare kan placera sig. När den ”bra” gruppen inte fylls på så tunnas den allt
eftersom ut och får läggas ner.
Tänk om. . .
Tänk om det fanns en sorts partävling som kunde spelas i en grupp där alla par har en rimlig chans att
spela sig till en bra placering!
Lösningen är beräkna flera prislistor i samma tävling – Strata!
Väljs till exempel fyra prislistor så delas de deltagande paren in i fyra grupper: Dpar där båda spelarna
har högst klövernål, C-par där båda spelarna har högst ruternål, B-par där båda spelarna har högst
hjärternål och A-par, där övriga spelar.
I D-prislistan deltar bara D-par, i C-prislistan C- och D-par, i B-prislistan B-, Coch D-par medan alla par
deltar i A-prislistan. (Par som potentiellt placerar sig i flera prislistor får sin högsta placering, vid lika
placeras de i den främsta listan.)
Det ger en tävling där alla kan delta. Något gynnas de nya spelarna då de spelar om fler priser än de
som samlat många mästarpoäng. Samtidigt kommer de med många mästarpoäng ändå att placera sig
så länge de har spelat bra.
BK S:t Erik har under två år testat upplägget för fördelningen av priser och det visar sig att Strata
löser flera av de tidigare problemen. Det var lite klagomål i början men vart efter spelarna väl har
vant sig har allt fler uppskattat tävlingsformen.
Se Bilaga 1 för Strata-prislista för BK S:t Eriks tävling Onsdagsmötet den 31 maj 2017.
Se Bilaga 2 för utskrift från BK S:t Eriks hemsida med samma tävling sorterad utifrån total ranking
eller länk: http://www.sterik.se/Portals/48/docs/files/2017-05-31do.htm
Se Bilaga 3 för utskrift från Spader för samma tävling till där ingen stratainformation finns med eller
länk: http://www.svenskbridge.se/tvl/252749

En genomgång av en säsong med 25 tävlingar visade att totaltävlingen i 56 % av fallen vanns av ett Apar, 28 % av ett B-par, 12 % av ett C-par och i 4 %, det vill säga en gång, av ett D-par. Det sistnämnda
var naturligtvis extra roligt.
Tänk om Strata spelades i Festivalen. . .
Nog vore Strata idealiskt i Bridgefestivalens stora partävlingar där ofta så mycket som över 400 par
med blandad erfarenhet deltar!
Varför namnet Strata?
Strata kommer från latin och används inom statistik för att beteckna grupper. Att stratifiera innebär
inom statistiken att på ett lämpligt sätt delar in en population i grupper (strata) med mindre inre
variation i varje grupp (stratum).

Med vänliga hälsningar från BK S:t Eriks styrelse genom
Mårten Gustawsson, ordförande

Distriktsförbundets yrkande:
Stockholms BF ställer sig bakom motionen och yrkar bifall.
Förbundsstyrelsens yrkande:
Styrelsen föreslår att riksstämman bifaller motionen och uppdrar åt tävlingskommittén att utarbeta
ett förslag på hur strataresultat kan implementeras för utdelning av priser och mästarpoäng.

