
   

INBJUDAN 
Filbyter Bridge, Ljungsbro BK 

 och Norrköpingsbridgen inbjuder till 
 
   

 

 

VAD Lagtävling med handikapp på BBO, inspirerad av Filbyter Cup. Tävlingen 

består av en kvalificeringsfas (fyra kvällar) och en knock out-fas (som max 

sju kvällar för de lag som går hela vägen till final).  

Lagkaptenerna sätter själva upp matcherna i BBO. 

 

VEM Varje lag består av 4-8 spelare, varav högst en spelare får tillhöra klubb 

utanför Östra Mellansvenska Bridgeförbundet (ÖMBF).  

 

FORMAT Kvalificeringsfasen:  Gröna Hissen, två 12-brickorsmatcher per kväll 
 (respektive match spelas utan byte i halvtid) 

 Knock out-fasen:  Består av en Huvudcup (HC) och en Tröstcup (TC). 

• De 16 främsta lagen går till HC – förlorar man sin match i HC flyttas man till TC; 

förlorar man sin match i TC är man ute ur turneringen. 

o Vid 16-22 lag är lagen placerade 17-22 ute ur turneringen efter kvalet. 

o Vid 23-30 lag går lagen placerade 17-24 direkt till TC, resterande lag är ute 

ur turneringen. 

o Vid 31+ lag går lagen placerade 17-32 direkt till TC, resterande lag är ute 

ur turneringen 

 Samtliga matcher i knock out-fasen: 24 brickor med halvtidsbyte. 

 

NÄR Måndagar med start 1 mars. Under kvalificeringsfasen startar respektive 
kvälls första match kl 18.30, andra match kl 20.15. Lagen uppmanas att 
spela sina matcher på de fastställda datumen, men om båda lagen är 
överens kan matcher tidigareläggas. 

 
ANMÄLAN Senast 24 februari vill vi ha deltagande lag med lagmedlemmarnas namn, 

MID (medlemsnummer i SBF) och användar-ID på BBO. Anmälan skickas 

till Calle Ragnarsson (cmdrcalle@gmail.com).  

 

AVGIFTER Kvalificeringsfasen:  400 kr/lag. Betalas senast 1 mars till Filbyter Bridge 

  bankgiro 5325–3720 eller Swish 123–671 40 18. 

 Uppge lagnamnet som referens. 

   

 Knock out-fasen: 100 kr/lag och match man spelat i denna. 
 Faktureras lagkaptenen i efterhand. 

 
PRISER Priser delas ut till de åtta främsta lagen i form av live-frispel på 

hemmaklubben. Silverpoäng per match (utifrån resultat utan handikapp). 
 
MER INFO Spelarmanual och regelverk på inbjudande klubbars hemsidor.  

Frågor besvaras av Calle (cmdrcalle@gmail.com) eller  

Marie (marie.afors@gmail.com). 

 

Ost-Cupen online 

Livet är kort – spela bridge 
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