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Örebro i september 2022 
 

 
                  Till 

Kontaktpersoner för  
sammandrag i Allsvenskan Division 2  

 
Som framgår av tidigare distribuerat spelprogram är Din klubb arrangör av den 
avslutande omgången av Allsvenskan. För division 2 gäller hel helg, lördag-söndag 22-23 
oktober 2022. 
 
Du är den enda kontakten till de tillresande lagen och ansvarar för att deras 
kontaktpersoner senast den 8 oktober får uppgifter om spelplats, speltider,  
hotellmöjligheter och andra praktiska tips.  
 
Du skall också senast den 8 oktober överlämna denna skrift i sin helhet, inklusive 
bifogade instruktioner till den av klubben utsedda tävlingsledaren. 
 
För division 2 får avvikelser från de fasta speltiderna ske med högst +/- 15 minuter. 
 
Lördagen den 22 oktober          
13.00-14.30; 14.40-16.10  Rond 6 
16.20-17.50; 18.00-19.30  Rond 7 
 
Söndagen den 23 oktober          
09.00-10.30; 10.40-12.10  Rond 8 
13.10-14.40; 14.50-16.20  Rond 9 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
Svenska Bridgeförbundet 
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INSTRUKTION FÖR TL 
 
 

Före tävlingen 

 Kontrollera, att adekvat lokal är 
bokad. Observera att varje bord bör 
omfattas av ett utrymme om minst 
2,5 x 2,5 m samt att det finns en 
tydlig avgränsning mellan öppet och 
slutet rum. 

 Kontrollera att samtliga inblandade 
lag har meddelats om speltider och 
plats. Skickas informationen via e-
post, begär att mottagaren 
återsänder en e-post där 
vederbörande bekräftar att 
informationen mottagits. 

 Beställ brickor. Givarna är 
gemensamma över hela landet inom 
respektive division och givfiler 
rekvireras från kansliet. Information 
om sekretess och hantering av givar 
framgår av dokumentet Generellt 
regelverk för tävlingar i Svenska 
Bridgeförbundet 2022/2023 – 
bifogas som bilaga. 

 Observera att det helst bör finnas ett 
brickset per bord, men minst lika 
många set som antal pågående 
matcher.  

 Matchformulär utskrivet från BIT ska 
finnas vid alla matchstarter på alla 
bord i öppna rummet som underlag 
för rapportering av såväl halvleks- 
som fulltidsresultat samt deltagande 
spelare. Därutöver ska självklart två 
lagprotokoll vid samtliga bord finnas. 

 Iordningställ resultattavla, av vilken 
ska framgå matcher med hemma- 
respektive bortalag, bordsnummer, 
IMP halvtid och fulltid samt VP.  

Av resultattavlan ska också framgå 
speltider för aktuell matchs båda 
halvlekar. Tänk på att också åskådare 
kan vilja följa tävlingen! 

 Kontrollera att samtliga spelare på 
plats har betalat sin medlemsavgift 
samt tillhör rätt klubb. 

 Se till att enklare förtäring finns att 
tillgå; exempelvis smörgåsar, kaffe, 
läsk m m. Kontakta gärna någon 
närliggande lunchservering eller 
upprätta en förteckning över 
lunchrestauranger på lämpligt 
avstånd från spellokalen. 

 

Under tävlingen 

 Utse en jury bland deltagande 
spelare. Inget lag får representeras 
av mer än en juryledamot per möte. 
Om ledamöter/suppleanter av 
Lagkommissionen finns på plats ska 
dessa kallas till mötet. Sådan 
ledamot/suppleant får även ingå i 
juryn. 

 Inom en och samma serie spelas som 
nämnts gemensamma brickor i varje 
halvlek. För att minska risken för 
överhörning bör brickorna ”saxas” 
mellan borden, så att inte alla bord 
startar halvleken med samma 
bricknummer.  

 TL bör i början av varje halvlek 
förvissa sig om att lagen sitter i 
korrekt väderstreck i respektive rum, 
för att undvika att matcher spelas på 
samma ledd. 

 Rondtiden för en halvlek om 12 
brickor är 1 h 30 min i division 2. 
Överskridande av rondtiden ska 
bestraffas. 



2022-07-04 | TÄVLINGSKOMMITTÉN - CWA | REV1.0.. 5 av 10  © Svenska Bridgeförbundet 
 

 TL samlar in resultat, IMP och VP, 
och antecknar på den officiella 
matchtavlan. Efter avslutad match 
ska resultaten dessutom rapporteras 
i Förbundets officiella program, i 
BIT– se bilaga 1. Rapporteringen i BIT 
ska göras fortlöpande efter varje 
halvlek.  

 Halvtidspaus eller paus mellan två 
matcher är inklusive uträkning 10 
minuter. Paus mellan två matcher 
kan, vid behov – exempelvis vid 
kafferast – förlängas till 15 min 

 Glöm inte bort att också registrera 
vilka spelare som deltagit i 
respektive halvlek – denna 
registrering utgör sedan underlag för 
mästarpoäng.  

 

 
IMP över fältet 

 Det krävs att lokalen är utrustad med 
Bridgemate och Ruter samt personal/TL 
som behärskar detta. Instruktioner från 
SBF TK när det gäller IAF ska kunna 
appliceras till BM/Ruter.  

 
 Observera att det är viktigt att ha senaste 

versionen av Ruter installerat på den dator 
som används under sammandraget.  

 IMP över fältet beräknas centralt. Arrangör 
av sammandrag i dessa båda serier ska 
använda Bridgemate och de specialsydda 
Ruterfiler för ändamålet som tillhandahålls 
av TK ska användas.  

 Såväl Ruterfilerna som Bridgemate-
databaserna ska omgående skickas via 
e-post till tommyan01@gmail.com för 
sammanställning, dock senast efter 
avslutad centralhelg. 

 Länk till presentationen av IMP-över-fältet 
finns i aktuell division i BIT. 
 

Sen ankomst 

Se dokumentet Generellt regelverk för tävlingar i 
Svenska Bridgeförbundet 2022/2023 – bifogas som 
bilaga. 

 

Halvlek spelad på samma ledd 

Om halvlek mellan två lag spelats på samma ledd 
ska TL så långt möjligt söka få halvleken omspelad 
under innevarande omgångs centralhelg. Om så 
inte, av godtagbara skäl, är genomförbart, 
exempelvis att tåg-, flyg- eller andra tider för 
inblandad spelare måste passas, gäller det resultat 
som åstadkommits i den korrekt spelade halvleken. 
Detta imp-resultat ska dock omvandlas till VP för 
ordinarie brickantal i divisionen, ej det spelade 
antalet. 

 

Överklaganden 

Se dokumentet Generellt regelverk för tävlingar i 
Svenska Bridgeförbundet 2022/2023 – bifogas som 
bilaga. 

Juryns beslut kan, om endera parten så önskar, 
överklagas till Förbundets Lagkommission. TL 
ombesörjer att inhämta nödvändigt underlag samt 
att sända detsamma på därför erforderlig blankett, 
se bilaga 3, till Lagkommissionen via e-post 
kansliet@svenskbridge.se   
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System, regler för öppningsbud, 
deklarationsplikt, Alert och Stopp 

Se dokumentet Generellt regelverk för tävlingar i 
Svenska Bridgeförbundet 2022/2023 – bifogas som 
bilaga. 

 

Alkoholpolicy, Trivselregler för bridge, 
mobiltelefoner 

Se dokumentet Generellt regelverk för tävlingar i 
Svenska Bridgeförbundet 2022/2023 – bifogas som 
bilaga. 

 
 
Rökförbud, toalettbesök m m 

 Rökförbud gäller under spel i 
Allsvenskans samtliga divisioner.  

 Ingen får lämna spelbordet under 
pågående halvlek. Toalettbesök 
kräver TL:s tillstånd. 

 Om flera toaletter finns i spellokalen, 
bör en reserveras för öppet rum och 
en för slutet rum. 

 
Support 

 Support under sammandraget:  
Björn Holm, 019-277 24 87 

 Frågor före och efter sammandraget: 
Johan Grönkvist, 019-277 24 81 
jgr@svenskbridge.se  

 
 

Resultatrapportering 
Se separat bilaga BIT-rapport (bilaga 1). 
 
 
 
 
 
 

 
ARRANGEMANG 
För division 2 ansvarar TK tillsammans med 
arrangören för att det finns minst en (1) icke-
spelande licensierad tävlingsledare (TL) per 
spelplats. 

 
Speltid 

Speltiden 1 h 30 min per halvlek om 12 brickor.  

 

VP-skalor 

WBF:s kontinuerliga 20–0-skala används  

 

Bordsavgifter 

I division 2 är bordsavgiften 200 kr per lag och 
rond. 

 
Givar och imp-över-fältet (IAF)  
 

I division 2 spelas gemensamma förduplicerade 
givar. Kansliet ansvarar för framtagning av givar i 
elektroniskt format samt att av arrangören utsedd 
kontaktperson erhåller dessa givar i god tid före 
aktuell spelomgång. TK ansvarar, genom kansliet, 
för att delge kontaktpersonen information rörande 
sekretess och hantering av givsamlingar och fysiska 
brickor före och under spel. Efter avslutad match 
tillhandahåller arrangören givsamling i minst två 
exemplar per lag. 

IAF beräknas efter respektive centralhelgs slut.  
Arrangör av sammandrag i division 2 ska använda 
Bridgemate. 
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TK tillhandahåller specialsydda Ruterfiler med 
instruktioner för ändamålet. Dessa distribueras till 
kontaktpersonen genom kansliets försorg senast 
veckan före aktuell omgång. Ruterfilerna innehåller 
inga givar. 
 
Efter genomförd centralhelg skickas Ruterfilerna 
och Bridgematedatabaserna via e-post till TK för 
central sammanställning av IAF.  
 
TK:s kontaktperson för IAF:  
Tommy Andersson, 070-994 68 74 
tommyan01@gmail.com  
 
IAF presenteras i BIT via länk i respektive serie 
snarast efter genomförd centralhelg.  
 
Givar och/eller IAF inte publiceras på webben 
förrän tidigast 1 h efter det att den officiella tiden 
för aktuell centralhelg löpt ut. 
 
 
Resultatgivning och -rapportering 
Det resultat som meddelas i samband med 
avslutad spelomgång, är definitivt, bortsett från 
eventuella överklaganden till Lagkommissionen. I 
övrigt kan protester endast avse otillåtna reserver. 

Arrangörsklubben skall snarast efter avslutad rond 
registrera resultaten på Förbundets hemsida med 
hjälp av applikationen i BIT. I samband med denna 
registrering skall också registreras vilka spelare som 
deltagit i respektive halvlek, vilket utgör underlag 
för senare mästarpoängregistrering. 

 

Skyldigheter, försening m m 

Lag är skyldigt ställa upp på fastställd speltid. 
Dispens kan sökas hos TK, men synnerliga skäl 
måste föreligga för beviljande av sådan dispens. Till 
synnerliga skäl räknas exempelvis akut tjänste-
förrättning, allvarlig sjukdom, nära anhörigs 
dödsfall.  

Att utebli, eller komma för sent utan att ha fått 
dispens beviljad, likställs med sen ankomst. 

Ett försenat lag bestraffas på sätt som framgår av 
Generellt regelverk för tävlingar i Svenska 
Bridgeförbundet 2022/2023. 

Motståndarlaget behöver inte vänta längre än 30 
minuter, men om TL bedömer det som möjligt, ska 
matchen ändå genomföras och eventuell 
bestraffning utdömas av TK. Det kan bli fråga om 
att spela ett färre antal än det normala. 

VP tas ändå ur omvandlingstabellen för divisionens 
normala brickantal per match.  

Endast TK äger rätt att utdöma WO, liksom att 
avgöra ifall force majeure förelegat.  

  
OTILLÅTEN RESERV 
Sista datum för att protestera mot otillåten reserv 
är, för division 2 den 16 december 2022. 

1. För Allsvenskans samtliga divisioner gäller 
att man endast får spela för en (1) klubb 
under säsongen. Spelare som deltagit i 
allsvensk match för en klubb och senare för 
en annan, diskvalificerar automatiskt det 
senare laget och dess resultat i redan 
spelade matcher stryks.  

2. Spelare som, utan att dessförinnan under 
säsongen spelat för en annan klubb i 
Allsvenskan, ertappas med att ha deltagit i 
ett lag som inte är tillhörigt vederbörandes 
representationsklubb, ska inom 14 dagar 
från det att förseelsen först begicks 
inkomma med begäran om byte av 
representationsklubb till den klubb 
vederbörande spelade för. Där jämte ska 
vederbörande ha inkommit med alla 
nödvändiga handlingar för att få sin 
begäran godkänd. Om så uppfylls och 
begäran accepteras, utdöms ingen påföljd. 
I andra fall diskvalificeras laget och dess 
resultat i redan spelade matcher stryks. 
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3. Lag som i Allsvenskan ertappas med att ha 
haft spelare som inte erlagt medlemsavgift 
bestraffas med 5 VP per match i sådan där 
den felande spelat ena eller båda 
halvlekarna. Om medlemsavgiften inte 
kommit Förbundet tillhanda, på sätt som 
Förbundet bestämmer, senast 14 dagar 
från det att förseelsen först begicks, 
diskvalificeras laget och dess resultat i 
redan spelade matcher stryks. 

 
I de fall ett lag diskvalificeras, återbetalas ej start- 
och bordsavgifter. Mästarpoäng för spelade 
matcher delas dock ut efter spelat matchresultat. 
 
 
WALK OVER (WO) 
Om WO föreligger i en match (kan i Elitserien och 
division 2 och 3 endast utdömas av TK, i division 4 
endast av Dfb) gäller följande efter skalan 20–0: 

 
 Det lag (A) som lämnar WO får VP 0–20 med 

IMP = minimum för aktuellt antal brickor. 

 Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av 
följande tre alternativ - avrunda alltid 
decimaler uppåt till närmaste heltal. IMP = 
minimum för aktuellt resultat. 

1. Sitt snitt i övriga spelade matcher - 
beräknas efter seriens slut. 

2. 12 VP  

3. Snittet av vad de lag som mött A fått i 
dessa möten - beräknas efter seriens slut. 

Inga mästarpoäng delas ut. WO utdöms bara i 
yttersta nödfall. Lagen anmodas att fullfölja 
seriespelet.  
 

Böter vid WO 

Ett lag som lämnar WO betalar böter, 1 000 kr per 
rond man lämnat WO.  

Lag som lämnar WO i tre ronder utesluts, men 
måste erlägga bötesbelopp för WO i tre ronder. 
Samtliga lagets resultat stryks men mästarpoäng 
delas ut för de matcher som spelats. 

 

Sena avhopp 

Klubb som lämnar återbud till sin plats, oavsett om 
platsen ersätts med annan klubbs lag eller ej, 
debiteras fortsatt startavgiften för allsvenskan, ifall 
återbudet sker 15 augusti eller senare. 

Dessutom gäller att avhopp efter 1 juni likställs 
med WO i en (1) rond, efter 1 juli som två ronder 
och efter 1 augusti som tre ronder. 
 
 
AVGIFTER PER LAG 

Division 2  1 800 kr 

 
Avgifterna för division 2 regleras via klubbens 
ruterkonto.  

Start- och bordsavgifter vid WO återbetalas inte. 

 
 
Resebidrag division 2  
 

1. Varje lag betalar själv sina logikostnader. 

2. Varje lag betalar själv sina reskostnader 
upp till totalt 740 SEK för hela serien 

Som kompensation är startavgifterna i Division 2 
lägre, men de lag som spelar på hemmaplan – som 
hemmaplan räknas högst ca 10 mil till spelorten – 
betalar en extra avgift om 1 250 SEK per omgång. 
 
Ett lags grundbidrag utgörs av resa med en (!) bil, 
18.50kr/mil, från lagets klubbort till spelorten för 
varje omgång – dock högst havda resekostnader. 
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Om laget önskar annat färdsätt, t ex flyg eller tåg,  
eller har andra reskostnader i samband med sin 
resa måste laget ansöka till Förbundets kansli om 
resebidrag minst sex veckor före den omgång 
ansökan avser. Ansökan inkommen senare kommer 
inte att beaktas, då utgår endast grundbidraget. 

Endast spelare bosatta i Sverige kan komma i fråga 
för resebidrag och endast för resor inom Sverige. 

 

 

PRISER 

Serieseger ger Förbundets diplom till klubben. I 
Elitserien får de tre främsta lagen Förbundets 
medaljer i guld, silver respektive brons. 

 

 

MÄSTARPOÄNG 

Se dokumentet Regler för Svenska Mästarpoäng, 
per den 1 september 2022. 

 

 

FÖRTYDLIGANDE AV RÄTTELSE AV FEL I 
RESULTATET (LAG 79C1) 

För Allsvenskan tar korrigeringsperioden slut 30 
minuter efter det att det officiella resultatet i 
respektive omgång blivit tillgängligt för granskning. 

Med omgång avses i detta fall respektive 
centralhelg. 

 

 

FÖRTYDLIGANDE AV ÖVERKLAGANDE 
ENLIGT LAG 92B 

Rätten att begära eller överklaga ett domslut av 
tävlingsledaren går ut 30 minuter efter det att det 
officiella slutresultatet gjorts tillgängligt för 
granskning.  

För Allsvenskan innebär detta att överklagandet 
ska vara tävlingsledaren tillhanda senast 30 
minuter efter slutresultatet i matchen (inte 
halvleken) är offentliggjort. 

 
(Ur Tävlingsbestämmelser för Allsvenskan 2022) 
Kompletta tävlingsbestämmelser bifogas som 
bilaga. Om någon text skulle skilja sig åt är det 
kompletta aktuella regelverket som gäller (förutom 
e-postadressen för IAF). 
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BIFOGADE BILAGOR 
 

1. Instruktioner för resultatinmatning i BIT 
2. Blankett för anmälan till DN 
3. Blankett för överklagan till LK 
4. Tävlingsbestämmelser för Allsvenskan 2022 
5. Generellt regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet 2022/2023 
6. Brickläggning 

 
Om något i ovanstående dokument eller bilaga 4-5 har olika text är det oavsett alltid det aktuella 
regelverket som gäller. Aktuella regelverk finns på denna sida: http://www.svenskbridge.se/tk/regler-
tävling 
 
  


