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Hej lagkapten!

Stort grattis till ert avancemang till SM Lag semifinalen, 24-25 april 2021!
Som lagkapten inbjuds du till ett kaptensmöte söndag 18/4 kl.17.00 via en videolänk.
Länken till kaptensmötet kommer att skickas till din e-post när det är dags.

I år kommer SM Lag semifinalerna och finalen att spelas online på plattformen, RealBridge.
Att spela online istället för live innebär att en del tekniska förberedelser och instruktioner för 
genomförandet är nödvändiga. Vi hoppas kunna ge er all den information och det stöd som 
krävs för att samtliga spelare ska kunna känna sig bekväma med att delta. SBF är glada för 
att online-spelet ger oss en möjlighet att genomföra mästerskapet, då ett livespel i nuläget 
inte är möjligt pga. pandemin.

Information om plattformen RealBridge 
Kamera och mikrofon ska kontrolleras i god tid i förväg innan spelhelgen genom att göra ett 
test via denna länk: Kontroll av kamera och mikrofon
Var uppmärksam på att “tillåta” kamera och mikrofon, om en sådan förfrågan kommer upp. 
Om testet inte utfaller till belåtenhet ber vi er omedelbart kontakta kansliet för support. Det 
finns även en forumtråd RealBridge - Tips och tricks från forumet där man kan få råd om hur 
man kan åtgärda eventuella problem med kamera/mikrofon.
Under hela spelhelgen kommer det att finnas en supportlinje för tekniska frågor tillgänglig
på tel. 010 – 424 05 10. Numret är aktivt från kl.09.00 lördag 24/4.

Om man inte tidigare provat att spela online på RealBridge så erbjuder SBF några “prova-
på”-tillfällen med 8 brickors spel - helt gratis. Läs mer via vår nyhetslänk om erbjudandet: 
Träna på RealBridge inför SM Lag semifinalerna

Det finns även ytterligare information och tillgång till spelarmanualer på svenska på vår 
officiella sida: RealBridge | Svenska Bridgeförbundet

Förberedelser inför semifinalen 
1. Anmälan

Det är viktigt att du anmäler ditt lag som en bekräftelse på att ni kommer att delta, samt för 
att tydliggöra exakt vilka spelare som ingår i laget. Anmälan utgör grunden för en beräkning 
av lagets ranking som sedan påverkar heatplaceringen.

Fr.o.m. SM Lag Semifinal får lag bestå av maximalt sex (6) spelare. Lag som under 
kvalspelet använt fler än sex spelare, måste före semifinalens start ange vilka sex av dessa 
som ska delta i det fortsatta SM-spelet. Lag som under kvalspelet använt färre än sex 
spelare, äger rätt att före semifinalens start komplettera sitt lag upp till maximalt sex 
spelare. Lag som använt sex spelare under kvalspelet får inte till semifinal och/eller final 
byta ut någon eller några av dessa mot nya spelare.



Obs! Om ni avser att avsäga er plats i semifinalen måste detta omedelbart meddelas till er 
Distriktstävlingsledare som då får möjlighet att erbjuda platsen till det lag som står i tur.

Lagets anmälan ska vara gjord (inklusive minst fyra spelare) senast tisdag 13 april. Laget kan 
komplettera med spelare fram till semifinalens start. Anmälan till semifinal 2021

2. Startavgift
Startavgiften 1000 kr/lag betalas in via Bankgiro 373-3482, senast 22 april.

3. Systemdeklarationer
Aktuella systemdeklarationer (på svenska) för samtliga par i laget ska senast 18 april e-
postas till carina@svenskbridge.se eller sle@svenskbridge.se . Systemdeklarationerna 
kommer att publiceras på hemsidan där de blir tillgängliga för motståndare att ta del av. Det 
går bra att scanna in en befintlig deklaration, eller använda sig av någon av SBF:s ifyllbara 
mallar. 
Observera att ifylld mall alltid måste sparas innan den e-postas vidare. Om man inte sparat
först, kommer mallen som skickas att vara “tom”. 
Länk till ifyllbar systemdeklaration Systemdeklaration-pdf, se ytterligare alternativ Övriga 
regler och blanketter

Genomförande av semifinalen 
Det finns 10 heat (A-J), 6 lag i varje heat där alla lag möter varandra (totalt 5 matcher). En 
utförlig information om hur lagen kommer att placeras i respektive heat samt fullständigt 
reglemente samt tilläggregler för tävlingens genomförande kommer inom kort att presenteras 
på hemsidan Officiella regelverk SBF

En match innehåller 24 brickor (2 ronder x 12 brickor) med byte i halvlek. Matcherna spelas 
enligt 20-0 VP-skala och rondtiden beräknas till 95 min. Matchresultat och tabeller
publiceras på SBF:s hemsida Tabeller | Svenska Bridgeförbundet (svenskbridge.se)
Åskådare är tillåtna och kan följa spelet med 30 min. fördröjning via en specifik länk.

Samtliga spelare som ska spela match 1 lördag 24/4 ska vara inloggade och placerade vid 
anvisat bord absolut senast 15 min. innan start. Hela laget sätter sig vid samma bord med 
plats mitt emot sin partner. Spelare skriver in fullständigt namn och MID-nummer vid 
inloggningen. Detaljerade instruktioner kring exempelvis spelschema och förflyttningar 
kommer att e-postas till samtliga lagkaptener, informeras om på kaptensmötet samt 
publiceras på hemsidan.

 
Tidschema
Lördag 24 april

Match Första halvlek Andra halvlek
1 10.00 - 11.35 11.45 - 13.20

Lunchpaus 13.20 - 14.20
2 14.20 - 15.55 16.05 - 17.40
3 17.55 - 19.30



Söndag 25 april
Match Första halvlek Andra halvlek

3 09.00 - 10.35
4 10.45 - 12.20

Lunchpaus 12.20 - 13.20
4 13.20 - 14.55
5 15.10 - 16.45 16.55 - 18.30

Avslutningsvis
Som lagkapten kan det hända att du får denna information skickad till dig två gånger då 
startfältet förändras i takt med anmälan och eventuella avhopp innebär att nya lag 
tillkommer. Uppdaterad information kring arrangemanget finns ständigt tillgängligt på 
förbundets hemsida Semifinaler 2021, och vi ber er som lagkapten att uppmärksamma dina 
lagkamrater på var man kan söka information samt vidarebefordra detta brev.

Vid eventuella frågor ber vi er kontakta kansliet@svenskbridge.se

Vi önskar er en trevlig spelhelg och all lycka till i semifinalen!


