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Att delta i Allsvenskan 
 

ALLMÄNT 
Dessa tävlingsbestämmelser behandlar sådant som 

gäller specifikt för Allsvenskan Division 4 inom 

Östra Mellansvenska Bridgeförbundet (ÖMBF). Om 

inget annat uttryckligen sägs i dessa bestämmelser, 

gäller Svenska Bridgeförbundets (SBF) regelsamling 

Generellt regelverk för tävlingar i Svenska 

Bridgeförbundet 2022-2023 publicerad 1 

september 2022. 

Varje klubb inom ÖMBF får delta i Allsvenskans 

division 4 med valfritt antal lag. Samtliga spelare i 

ett lag måste ha den klubb som äger platsen i 

serien som sin representationsklubb, samt ha 

erlagt medlemsavgift för innevarande  

verksamhetsår senast då tävlingen påbörjas. Det är 

spelarens eget ansvar att försäkra sig om att 

vederbörande har korrekt klubbtillhörighet och att 

medlemsavgift är erlagd i laga tid. 

Under ett och samma verksamhetsår kan en 

spelare i Allsvenskan representera en och endast 

en klubb. Spelare som under Allsvenskan vill byta 

lag inom sin klubb kan göra detta endast till lag i en 

högre division, men inte i samma spelomgång. Då 

de olika divisionerna på nationell nivå (Elitserien, 

division 2 och division 3) ibland omfattar olika antal 

ronder per spelomgång, och de olika divisionernas 

spelomgångar inte alltid spelas på samma datum, 

ska ÖMBF, i samband med presentationen av 

spelordningen för division 4, tydliggöra vilka ronder 

som tillhör vilken spelomgång. 

Spelare som spelat i en högre division får därefter, 

oavsett omgång, inte spela för ett lag i en lägre 

division, men ÖMBF äger rätt att ge dispens till 

spelare i division 4, som spelat reserv i högre serie, 

att få återgå till sitt division 4-lag. Sådan spelare får 

dock ha deltagit i högst en spelomgång i den högre 

serien. 

Spelare som inte uppfyller dessa kriterier likställs 

med otillåten reserv. 

 

SPELFORM 
 

DET NATIONELLA SERIESYSTEMET 

Det nationella seriesystemet 2022 omfattar fyra 

divisioner; en Elitserie, en Superetta, fyra Division 

2-pooler och sexton Division 3-pooler.  

Division 4 däremot arrangeras på regional basis där 

varje distriktsförbund äger rätt att anordna ett eller 

flera heat. Division 4 utgör kval till division 3, och 

antalet platser i nästkommande säsongs division 3 

som distriktsförbundet tilldelas beror på antalet lag 

det aktuella distriktsförbundet har i förhållande till 

alla lag som kvalat i landet. Dfb med minst fyra lag 

garanteras en plats. 

 

DIVISION 4 INOM ÖMBF 

Division 4 inom ÖMBF arrangeras, om lagantal så 

medger, i pooler utifrån geografisk belägenhet. För 

att en pool ska kunna bildas krävs att minst fyra lag 

deltar. ÖMBF äger rätten att flytta lag mellan 

pooler för att till exempel, men inte begränsat till, 

undvika frirond i flera pooler. 

 

SPELORTER/ARRANGÖRER 
Huvudkriteriet för klubb (eller klubbar i samarbete) 

att få arrangera div 4-pool är att denne kan 

säkerställa att den tekniska utrustning och den 

kompetens som krävs för att leverera ett 

arrangemang av god kvalitet finns. 

Klubb (eller klubbar i samarbete) ansöker hos 

ÖMBF TK, Marie Åfors (marie.afors@gmail.com), 

om att få arrangera div 4-pool. Dock får en och 

samma klubb inte arrangera fler än en (1) pool.  

mailto:marie.afors@gmail.com
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Pool måste bestå av minst fyra lag för att komma i 

spel. Ansökan om att arrangera pool ska vara gjord 

senast den 9 september 2022.  

För den händelse aktuell pool inte når upp till minst 

fyra lag, ska anmälda lag erbjudas deltagande i 

annan pool inom ÖMBF. 

Kontakt med berörd arrangör tas alltid av ÖMBF 

innan aktuell pool tas i spel, bl.a. för att säkerställa 

att inget lag inom ÖMBF blir utan möjlighet att 

delta. 

 
LAG 
 

ANTAL SPELARE 

I varje lag kan ett valfritt antal spelare delta, dock 

högst sex (6) spelare i varje enskild match. Laget får 

som mest byta ut två spelare i halvtid, oavsett om 

andra halvlek spelas under samma eller annan dag. 

Brott mot denna bestämmelse medför automatiskt 

förlust på walk over för det felande laget. 

 

KONTAKT 

Det är obligatoriskt för varje lag att ha en  

e-postadress eftersom informationen om 

Allsvenskan sänds via e-post. Kontaktpersonen 

behöver inte nödvändigtvis vara lagkaptenen. 

 

 

SYSTEMNIVÅ OCH DEKLARATIONSKORT 

I division 4 gäller B-system.  

Varje par är skyldigt att medföra två kompletta och 

likalydande deklarationskort på svenska. Av 

deklarationen skall också klart framgå antalet 

prickar för vart och ett av öppningsbuden. 

 
 

ARRANGEMANG 
 
Beroende på antal lag i en pool kan spelupplägget 

variera; endera spel enbart på centraldag(ar) eller 

som kombination av centraldag(ar) och 

kvällsmatcher. 

 

POOLEN BESTÅR AV 4 LAG 

Om poolen består av fyra lag arrangeras en 

dubbelserie enligt nedan: 

Centraldag 1: Rond 1-3 

Centraldag 2: Rond 4-6 

Varje rond omfattar 12 brickor utan halvtidsbyte. 

Hela serien omfattar totalt 72 brickor. 

 

POOLEN BESTÅR AV 5–6 LAG 

Om poolen består av 5-6 lag arrangeras en 

enkelserie enligt nedan: 

Centraldag 1: Rond 1-2 

Kvällsmatch:  Rond 3 

Centraldag 2: Rond 4-5 

Varje rond omfattar 18 brickor med halvtidsbyte. 

Hela serien omfattar totalt 90 brickor. 

 

POOLEN BESTÅR AV 7–8 LAG 

Om poolen består av 7-8 lag arrangeras en 

enkelserie enligt nedan: 

Centraldag 1: Rond 1-3 

Kvällsmatch:  Rond 4 

Centraldag 2: Rond 5-7 

Varje rond omfattar 12 brickor utan halvtidsbyte. 

Hela serien omfattar 84 brickor. 
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VID FLER ÄN 8 LAG I POOLEN 

Om poolen omfattar nio eller fler lag ska den delas 

upp i två eller fler pooler om minst fyra lag i varje. 

ÖMBF TK ansvarar för hur pooldelningen ska 

genomföras. 

 

GIVAR OCH IMP-ÖVER-FÄLTET (IAF) 

På centraldagar spelas gemensamma 

förduplicerade givar. Om spelet bedrivs på samma 

centraldag(ar) för samtliga distriktets pooler, ska 

gemensamma givar spelas i dessa, annars inom den 

eller de pooler som har gemensam centraldag. 

ÖMBF TK 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 också för att delge 

kontaktpersonen information rörande sekretess 

och hantering av givsamlingar och fysiska brickor 

före och under spel. Efter avslutad rond 

tillhandahåller arrangören givsamling i minst två 

exemplar per lag. 

IAF beräknas efter respektive centralhelgs slut.  

Arrangör av centraldag ska använda Bridgemate 

och TK tillhandahåller specialsydda Ruterfiler med 

instruktioner för ändamålet. Dessa distribueras till 

kontaktpersonen via TK 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.  

 

IAF presenteras på BIT via länk i respektive serie 

snarast efter genomförd centralhelg.  

Vid kvällsmatcher blandar lagen själva givarna vid 

bordet, men det är tillåtet att använda 

förduplicerade givar om så är möjligt. 

  

SPELTID 

Med förduplicerade givar är speltiden 1 h 10 min 

per segment om 9 brickor; 1 h 30 min per segment 

om 12. Om givarna ska ges vid bordet är 

motsvarande speltider 1 h 15 min respektive 1 h 35 

min. 

 

VP-SKALA 

Den av WBF gällande 20-0-skalan med decimaler 

ska användas i Allsvenskan division 4 ÖMBF. 

Konverteringstabell mellan IMP och VP finns på 

sidan 9 i detta dokument.   

 

ANMÄLAN, AVGIFTER 

Lag som önskar delta i division 4 ÖMBF anmäler sig 

via e-post till kontaktpersonen för berörd pool, se 

hemsidan, länk: 

https://www.svenskbridge.se/%C3%B6stra-

mellansvenska-bf/lag/tvl/s%C3%A4song/5031  

Anmälan ska vara gjord senast den 14 oktober 

2022. 

Av anmälan ska framgå klubb, lagnamn, kontakt-

personens namn, telefon och e-postadress. 

Startavgiften är 600 kr/lag och ska vara erlagd på 

ÖMBF bankgiro 5691-1316 senast den 24 oktober 

2022. 

Vid centraldagar äger arrangören rätt att därutöver 

ta ut bordsavgift enligt nedan: 

 vid 12-brickorsmatcher: 100 kr/lag och rond 

 vid 18-brickorsmatcher: 150 kr/lag och rond 

under förutsättning att man har icke-spelande 

tävlingsledare. I de fall man har spelande 

tävlingsledare är bordsavgiften reducerad till  

60 kr/lag och rond (vid 12 br) respektive 90 kr (vid 

18 br). Tävlingsledare ska ha licens minst Steg 2. 

Sedan serien startat sker ingen återbetalning av 

start- och bordsavgifter till lag som lämnar w.o.  

https://www.svenskbridge.se/%C3%B6stra-mellansvenska-bf/lag/tvl/s%C3%A4song/5031
https://www.svenskbridge.se/%C3%B6stra-mellansvenska-bf/lag/tvl/s%C3%A4song/5031
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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 ska snarast efter avslutad rond 

registrera resultaten på anvisad länk i Spader. I 

samband med denna registrering ska också 

registreras vilka spelare som deltagit i respektive 

halvlek, då detta utgör underlag för senare 

mästarpoängtilldelning. 

 

AVANCEMANG TILL DIVISION 3 

SBF meddelar hur många platser ÖMBF erhåller i 

division 3 påföljande säsong. Fördelningen av dessa 

platser inom ÖMBF tillgår på följande sätt: 

 Om ÖMBF tilldelas lika många div 3-platser 

som man haft pooler, erhåller respektive 

poolsegrare plats. 

 Om ÖMBF tilldelas färre eller fler div 3-

platser än man haft pooler, tillämpas 

särskiljning som, beroende på antalet 

tilldelade platser, endera kan ske i form av 

särskiljningsmatch(er)/-serie mellan lag som 

kan komma ifråga för uppflytning till div 3, 

eller genom kvotering baserad på antalet lag 

i respektive heat i förhållande till antalet lag 

totalt inom div 4 ÖMBF. 

o Vid färre platser än antalet pooler 

spelas särskiljningsmatch(er)/-

serie; upplägg beroende på antal 

pooler samt platser i påföljande 

säsongs div 3.  

o Vid fler platser än antalet pooler 

erhåller alltid respektive 

poolsegrare plats i påföljande 

säsongs div 3.  

Resterande tilldelade div 3-platser 

tillsätts endera genom 

särskiljningsmatch(er)/-serie eller 

kvotering; upplägg beroende på 

antalet pooler och resterande 

platser: 

o En (1) plats att spela om. 

 Varje pool har bestått av 

lika många lag:  

särskiljningsmatch(er)/-serie 

mellan pooltvåorna. 

 Poolerna har bestått av 

olika antal lag: kvotering.  

Om kvoteringen ger att fler 

pooler än en (1) har exakt 

samma fördelningstal, spelas 

särskiljningsmatch(er)/-serie 

mellan dessa poolers tvåor, i 

annat fall tilldelas platsen 

tvåan i den pool som har 

högst fördelningstal.  

o Två eller fler platser att spela om. 

 Varje pool har bestått av 

lika många lag:  

särskiljningsmatch(er)/-serie 

mellan pooltvåorna (och 

under vissa premisser även 

treorna). 

 Poolerna har bestått av 

olika antal lag: kvotering.  

Om kvoteringen ger att fler 

pooler än en (1) har exakt 

samma fördelningstal, spelas 

särskiljningsmatch(er)/-serie 

mellan dessa poolers tvåor, i 

annat fall tilldelas platsen 

tvåan/tvåorna i den/de 

pool(er) som har högst 

fördelningstal.  
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Upplägg för särskiljning delges när antalet 

tilldelade platser från SBF blir känt, dock senast 

innan sista centraldagen. 

 

SKYLDIGHETER, FÖRSENING M M 

Lag är skyldigt ställa upp på fastställd speltid. 

Dispens kan sökas hos ÖMBF TK, men synnerliga 

skäl måste föreligga för beviljande av sådan 

dispens. Till synnerliga skäl räknas exempelvis, men 

inte begränsat till, akut tjänsteförrättning, 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 

ÖMBF TK i enlighet med gällande regelverk. Det 

kan bli fråga om att spela ett färre antal brickor än 

vad som är normalt för den aktuella poolen, VP tas 

då ur omvandlingstabellen för det spelade 

brickantalet i den aktuella matchen.  

Endast ÖMBF TK äger rätt att utdöma walk over, 

liksom att avgöra ifall force majeure förelegat.   

 

OTILLÅTEN RESERV 

Sista datum för att protestera mot otillåten reserv 

för division 4 är den 31 januari 2023. 

1. För Allsvenskans samtliga divisioner, 

inklusive division 4, 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. Därjämte 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. 

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 matcher när 

otillåten spelare har använts, se Generellt regelverk 

för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet 2022-2023. 
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WALK OVER (WO) 

Om WO föreligger i en match (kan endast utdömas 

av ÖMBF TK) gäller följande vid WBF 20-0-skala 

nmed decimaler: 

Det lag (A) som lämnar W.O. får VP 0-20 med IMP = 

minimum för aktuellt antal brickor. 

Det andra laget (B) får VP enligt det bästa av 

följande tre alternativ: 

1. Sitt snitt i övriga spelade matcher; 

beräknas efter seriens slut. 

2. 12.00 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.  

 

 

AVHOPP 

Lag som lämnar WO i två ronder då poolen 

omfattar 5-7 ronder, i tre ronder då poolen 

omfattar 9 ronder, utesluts. Samtliga matchresultat 

som uppkommit med detta lag involverat stryks 

och tabellen räknas om, som om laget aldrig 

kommit till start, men mästarpoäng delas ut för de 

matcher som spelats. 

Sedan serien startat sker ingen återbetalning av 

start- och bordsavgifter till lag som lämnar w.o.  

MÄSTARPOÄNG 

Se dokumentet Regler för Svenska Mästarpoäng 

(september 2022) 

 

 

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.  

 

Detta innebär att överklagandet ska vara 

tävlingsledaren tillhanda senast 30 minuter efter 

slutresultatet i matchen (inte halvleken) är 

offentliggjort. 
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OMVANDLINGSTABELL IMP TILL VP  
(WBF 20-0-SKALA MED DECIMALER) 

Antal 
brickor 8 10 12 14 16 20 24 
IMP-diff        

0 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

1 10.44 10.39 10.36 10.33 10.31 10.28 10.25 

2 10.86 10.77 10.71 10.66 10.61 10.55 10.50 

3 11.27 11.14 11.05 10.97 10.91 10.82 10.75 

4 11.67 11.50 11.38 11.28 11.20 11.08 10.99 

5 12.05 11.85 11.70 11.58 11.48 11.34 11.23 

6 12.42 12.18 12.01 11.87 11.76 11.59 11.46 

7 12.77 12.51 12.31 12.16 12.03 11.83 11.68 

8 13.12 12.83 12.61 12.44 12.29 12.07 11.90 

9 13.45 13.14 12.90 12.71 12.55 12.30 12.12 

10 13.78 13.43 13.18 12.97 12.80 12.53 12.33 

11 14.09 13.72 13.45 13.23 13.04 12.76 12.54 

12 14.39 14.00 13.71 13.48 13.28 12.98 12.75 

13 14.68 14.28 13.97 13.72 13.52 13.20 12.95 

14 14.96 14.54 14.22 13.96 13.75 13.41 13.15 

15 15.23 14.80 14.46 14.19 13.97 13.61 13.34 

16 15.50 15.05 14.70 14.42 14.18 13.81 13.53 

17 15.75 15.29 14.93 14.64 14.39 14.01 13.72 

18 16.00 15.52 15.15 14.85 14.60 14.20 13.90 

19 16.23 15.75 15.37 15.06 14.80 14.39 14.08 

20 16.46 15.97 15.58 15.26 15.00 14.58 14.26 

21 16.68 16.18 15.79 15.46 15.19 14.76 14.43 

22 16.90 16.39 15.99 15.66 15.38 14.94 14.60 

23 17.11 16.59 16.18 15.85 15.56 15.11 14.76 

24 17.31 16.78 16.37 16.03 15.74 15.28 14.92 

25 17.50 16.97 16.55 16.21 15.92 15.45 15.08 

26 17.69 17.16 16.73 16.38 16.09 15.61 15.24 

27 17.87 17.34 16.91 16.55 16.26 15.77 15.39 

28 18.04 17.51 17.08 16.72 16.42 15.93 15.54 

29 18.21 17.68 17.24 16.88 16.58 16.08 15.69 

30 18.37 17.84 17.40 17.04 16.73 16.23 15.83 

31 18.53 18.00 17.56 17.19 16.88 16.38 15.97 

32 18.68 18.15 17.71 17.34 17.03 16.52 16.11 

33 18.83 18.30 17.86 17.49 17.17 16.66 16.25 

34 18.97 18.44 18.00 17.63 17.31 16.80 16.38 

35 19.11 18.58 18.14 17.77 17.45 16.93 16.51 

36 19.24 18.71 18.28 17.91 17.59 17.06 16.64 

37 19.37 18.84 18.41 18.04 17.72 17.19 16.77 

38 19.50 18.97 18.54 18.17 17.85 17.32 16.89 

39 19.62 19.10 18.66 18.29 17.97 17.44 17.01 

40 19.74 19.22 18.78 18.41 18.09 17.56 17.13 

41 19.85 19.33 18.90 18.53 18.21 17.68 17.25 

42 19.95 19.44 19.02 18.65 18.33 17.79 17.36 

43 20.00 19.55 19.13 18.76 18.44 17.90 17.47 

44  19.66 19.24 18.87 18.55 18.01 17.58 

45  19.76 19.34 18.98 18.66 18.12 17.69 

46  19.86 19.44 19.08 18.77 18.23 17.79 

47  19.96 19.54 19.18 18.87 18.33 17.89 

48  20.00 19.64 19.28 18.97 18.43 17.99 

49   19.74 19.38 19.07 18.53 18.09 

50   19.83 19.47 19.16 18.63 18.19 

51   19.92 19.56 19.25 18.73 18.29 

52   20.00 19.65 19.34 18.82 18.38 

53    19.74 19.43 18.91 18.47 

54    19.83 19.52 19.00 18.56 

55    19.91 19.61 19.09 18.65 

56    19.99 19.69 19.17 18.74 

57    20.00 19.77 19.25 18.82 

58     19.85 19.33 18.90 

59     19.93 19.41 18.98 

60     20.00 19.49 19.06 

61      19.57 19.14 

62      19.65 19.22 

63      19.72 19.30 

64      19.79 19.37 

65      19.86 19.44 

66      19.93 19.51 

67      19.99 19.58 

68      20.00 19.65 

69       19.72 

70       19.79 

71       19.85 

72       19.91 

73       19.97 

74       20.00 

 

Vid VP på orange bakgrund delar de 

båda lagen på tilldelade mästarpoäng. 


