
 
Filbyter Bridge 

 

Inbjudan till 

Klubbkval i DM Lag 20/21 
Tävlingsupplägg 
Spelas som enkelserie. Minst fyra lag måste delta, vid färre kommer ÖMBF att flytta lagen till annan klubbkvalserie 

i distriktet. Vid fyra lag möts alla inbördes över 28 brickor/match; vid 5-8 lag likaledes men 24 brickor/match;  

vid 9-14 lag möts alla inbördes över 14 brickor/match utan halvtidsbyte (två ronder per kväll). Vid 15 eller fler lag 

spelas fjorton 14-brickorsronder utan halvtidsbyte (två ronder per kväll), lottad spelordning. 

Speldatum 
Max sju speltillfällen, vilka samtliga infaller måndagar: 11-18-25 jan och 1-8-15-22 feb.  

Plats 
Online på BBO, enligt beslut av distriktsstyrelsen.  

Om smittskyddsläget förbättras kan ÖMBF i ett senare skede komma att tillåta kvalmatcher spelas live, men endast ifall båda 

lagen är överens – i annat fall har spel på BBO företräde framför spel live. Beträffande semifinal- och finalspel kommer ÖMBF 

att fatta beslut vid senare tillfälle, huruvida endera eller bådadera ska spelas live eller online, med hänsyn tagen till smittskydds-

läget så dags. 

Avgifter 
Två separata avgifter erläggs, en DM/SM-avgift och en avgift till Filbyter Bridge: 

DM/SM-avgift:   600 kr/lag – betalas till ÖMBF bankgiro 5691-1316 senast den 22 jan 2021. 

 (Uppge lagnamnet som referens) 

Filbyter-avgift:   Motsvarigheten till 2 spelfrimärken per lag och kväll. 

BBO-avgift:    Ingen 

 

”Nykomlingen” 
Lag med ”nya spelare” slipper DM/SM-avgiften, den sponsras av ÖMBF, och betalar endast Filbyter-
avgiften.  
Kriterier: högst två spelare i laget får ha deltagit i DM Lag säsongen 2016/2017 eller senare, övriga i laget 
får aldrig tidigare ha deltagit DM Lag eller spelade senast säsongen 2015/2016. 
 

Anmälan 
Anmälan görs till filbyter-bridge@telia.com senast måndagen den 14 december 2020. Uppge lagets namn, 

lagkaptenens och deltagande spelares namn. Varje lag får bestå av högst åtta spelare. 

 

-ligt välkomna! 
Detta blir det lagspel vi erbjuder i januari-februari.  

Vi hoppas att alla som gillar att spela lagspel anmäler lag – ju fler vi blir, desto roligare!   
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