Snabbguide för kaptenen – Starta och rapportera match i Onlinesvenskan div 3
1. Hemmalaget startar matchen om man inte kommit överens om annat. Bortalaget skall ha skickat över system och laguppställning inkl nicknames via e‐post.
2. Gå till www.bridgebase.com i din webbläsare, klicka Play bridge now och logga in.
3. Klicka på Tävling, Klicka på Lagmatcher
4. Klicka på knappen Skapa lagmatch
5. Fyll i enligt bilderna, OBS! Klicka INTE på nästa Skapa lagmatch förrän samtliga flikar är ifyllda!
6. För 2:a halvlek, börja om från punkt 1.
Flik 1: Skapa lagmatch
Flik 2: Alternativ
TIPS!
Flik 3: Reservera platser

Fyll i namn Onlinesvenskan div 2 samt
lagnamnen.

Tävlingsform IMP, 12 brickor.
Klicka ur samtliga kryssrutor.

Under beskrivning skrivs lämpligen 1:1,
alt 1:2, etc beroende på vilken match
eller halvlek som spelas.
Klicka sedan på fliken Alternativ
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Sedan klickar du på fliken
Reservera platser.

Kontrollera i fliken ”Människor” att alla som
ska spela matchen är inloggade och redo
(gröna i listan).
Be gärna dina lagkamrater samt
motståndarkaptenen via chattfunktionen
på BBO om bekräftelse på att alla är redo
innan du startar.

Skriv in spelarna i hemmalaget i den övre
rutan, och spelarna i bortalaget i nedre
rutan.
När du fyllt i alla namn så klickar du på
Skapa lagmatch. Inbjudningar skickas nu ut
till alla deltagare och borden startas
automatiskt. OBS! Samtliga spelare måste
vara inloggade, och acceptera inbjudan
inom 30 sekunder för att matchen ska
starta.

Om något går fel

Laguppställning/systemdeklarationer för nästa match

Via Redigera lagmatch kan du ändra villkoren för Bakspelare och Ångra även
efter att matchen startas. Däremot kan Barometer‐alternativet inte ändras i
efterhand. Om du råkat starta matchen som Barometer (resultat visas efter
varje spelad bricka) måste du starta om matchen på nytt. Gå då in under
Tävlingsledare, och välj alternativet Stryk tävling – och skicka ut en ny
inbjudan.

Tävlingen spelas över 5 matcher á 24 brickor. Aktuell ställning, samt matchschema finns
på: http://www.svenskbridge.se/allsvenskan‐2020/div3‐tabell

Kontaktuppgifter
SBF kansli
Domslut

019‐277 24 80 / kansliet@svenskbridge.se
domslut@svenskbridge.se

Tävlingsbestämmelser, deklarationer med mera:
http://www.svenskbridge.se/allsvenskan‐2020/dokument

Kaptenen för bortalaget Skickar ett e‐postmeddelande till kaptenen i motståndarlaget
innehållande laguppställning inför varje match – både riktigt namn samt BBO‐namn!
Skicka även med lagets systemdeklarationer så de har tid att förbereda sig.
Kaptenen för hemmalaget Skickar ett e‐postmeddelande till kaptenen i motståndarlaget
med lagets systemdeklarationer så de har tid att förbereda sig.
Hemmalaget startar båda halvlekar. Om paren i hemmalaget byts ut i halvtid ska detta
meddelas så att bortalaget får chans att bestämma sin line up utifrån det i andra
halvlek.

Matchdatum
Rapportera match
Kaptenen för hemmalaget ska snarast efter att matchen är färdigspelad och
inom rondtiden rapportera vilka som spelat samt slutställningen i matchen.
Rapporten skickas via e‐post. Den ska innehålla division, lagnamn, MID och
namn på alla spelare i matchen samt resultatet med halvtidssiffror.
Adress: kansliet@svenskbridge.se med kopia till bortalagets kapten.
Resultatet visas på BBO direkt vid färdigspelad match, om du missat att
notera detta kan du leta upp resultatet på
https://www.bridgebase.com/myhands/
Sök då på någon av spelarna i laget och klicka Get hands.
På hemsidan skrivs resultaten in i respektive tabell under kansliets
öppettider.
Lag som inte rapporterat resultat inom spelperioden riskerar straffpoäng.
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Det lag som i matchen benämns bortalag ansvarar för att bjuda in hemmalaget till
match och erbjuda dem minst tre olika speldatum, dock får maximalt två infalla under
en och samma kalendervecka. Inbjudan ska sändas via e‐post till hemmalaget senast
fyra kalenderdagar in i spelperioden, se datum nedan. Om så inte har skett har
hemmalaget vunnit på walk over. Om hemmalaget erhållit inbjudan till match, men inte
svarat inom två kalenderdagar från det att inbjudan skickats, har bortalaget vunnit på
walk over. Dock, om de båda lagen är överens är det tillåtet att spela matchen, så länge
som matchdatum infaller innan sista speldatum för divisionen som helhet.

Spelperioder
Rond 1 15 jan – 7 feb
Rond 2 8 feb –7 mar
Rond 3 8 mar – 7 apr
Rond 4 5 apr – 2 maj
Rond 5 3 maj – 31 maj

Glöm inte att kontrollera
klubbtillhörighet och betald
medlemsavgift på samtliga
medlemmar i laget!

E‐postadress till kaptener div 3B
BK Albrekts. Bo – Kapten: Erling Ohlsson – E‐post: ohlsson.erling@gmail.com
BK Björken, Hardwork – Kapten: Alf‐T Nilsson – E‐post: alf.nilsson32@gmail.com
Hällefors BK, Johan – Kapten: Johan Karlsson – E‐post: Huggkroken@hotmail.com
Luleå Bk, Nordchark – Kapten: Micke Glyssner – E‐post: glyssner@icloud.com
Norrorts Bridge – Kapten: Thomas Kvist – E‐post: thomas@houseofhobbies.se
Nyköpings BS, Bosse – Kapten: Bo Lind – E‐post: lind.boragnar@gmail.com

Kaptenen är kansliets kontakt med laget
Kom ihåg att delge nödvändig information till dina lagkamrater.
Bifogat ditt mail finns förutom detta dokument ett dokument som ska delges
lagets spelare. Snabbguide för spelare div 3
Dokument/Tävlingsbestämmelser: http://www.svenskbridge.se/allsvenskan‐
2020/dokument
Allsvenskan div 3: http://www.svenskbridge.se/allsvenskan‐2020/div3
Avgiften 200 kr/match dras från klubbens Ruterkonto.
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VP‐skala 20‐0, 24 brickor

