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NORRBOTTENS BRIDGEFÖRBUNDS STYRDOKUMENT 

Detta dokument reglerar ansvarsförhållanden mellan NBF och den klubb som arrangerar silvertävling 

 

Sanktion 

Klubb som önskar arrangera inbjudningstävling eller egen lagserie med silverpoäng ska ansöka om sanktion hos 

NBF. Ansökan görs via mejl till ordförande urban.nilsson.lulea@gmail.com och behandlas på kommande NBF-

möte. Uppge vem som är ansvarig, när tävlingen ska spelas samt en uppskattning av antal deltagande par/lag. 

Beviljad sanktion gäller en säsong och förnyas automatiskt, såvida förutsättningarna inte ändras. 

Inbjudan 

Datum för respektive tävling finns publicerad på NBF:s hemsida. Det får inte ändras. Ändrar klubben speldatum 

eller andra med NBF avtalade överenskommelser, kontaktas SBF som då drar in tävlingens sanktionerade 

mästarpoäng. Klubben skriver sin inbjudan och mejlar denna till tävlingsledare alandmark@bredband.net  

Anmälningar till partävlingarna publiceras av arrangören fortlöpande på samma länk som inbjudan finns. Vid 

färre än 12 par utdelas bronspoäng och vid färre än 8 par ställs tävlingen in. Detta måste framgå av inbjudan.  

Kostnader 

I den startavgift som klubben tar ut inkluderas SBF-sanktion, lokal, ersättning till tävlingsledare, administration 

för rapportering etc. NBF står för kostnaden för mästarpoäng och eventuella reseersättningar. Om startavgiften 

inte täcker kostnaderna kan klubben ansöka om ersättning hos NBF mot uppvisande av specifikation.  

NBF skickar efter genomförd tävling en faktura till spelarnas klubbkassör (lagtävling) eller arrangörens 

klubbkassör (partävling). Inga extra kostnader tillkommer ifall kval eller extra speltillfällen krävs. Betalning ska 

ske mot fakturan och ska vara NBF:s kassör tillhanda senast en månad efter fakturadatum. 

Tävling Intäkt från spelare (maxbelopp) Avgift till NBF Kommentar 

DM lag 50 kr per spelare och match * 500 kr per lag ** Spelas med skärmar 

Allsvenskan div 4 50 kr per spelare och match * 330 kr per lag **  

DM par 200 kr per spelare 200 kr per par  

Klubbtävling silver  beslutas av klubben - NBF-sanktion krävs 

   * Minst 20 brickor        ** Avgiften faktureras inte arrangören, utan direkt till den klubb som spelarna i laget representerar 

Tävlingsledare 

Klubben skall eftersträva att vid tävlingar ha icke spelande tävlingsledare. Är detta omöjligt, godtas en spelande 

tävlingsledare tillsammans med en icke spelande spelledare på plats. Utöver detta skall alltid en jury på tre (3) 

personer utses. Utan tävlingsledare reduceras maxbeloppet som arrangören får ta i startavgift till 80% av vad 

som anges i tabellen ovan. Ersättning till tävlingsledare är enligt SBF:s rekommendation 800 kr. 

Brickläggning 

Klubben ansvarar för att brickor blir lagda. Den person som lägger brickorna får ej spela tävlingen. I DM par ska 

alla möta alla och samtliga rondens brickor ligga på bordet då ronden börjar. I DM lag och div 4 ska hälften av 

halvlekens brickor ligga på bordet då halvleken börjar.  

Resultatrapportering 

Efter genomförd tävling skickas resultatfil (PBN) till alandmark@bredband.net . Kostnaden för mästarpoäng 

dras från NBF:s ruterkonto. NBF bekostar gravyr av plaketter och levererar dessa.  
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