Allmänna riktlinjer

Kolmårdens Bridgeklubb
Måndagar
● Spel börjar kl 18:00
● Anmälan vid barometer, senast 17:50. Vid sen ankomst, meddela per telefon.
● Partävling (med procent) kräver minst 8 par.
● IMP används vid 5-7 par
● Vid 4 par spelas lagmatch som ingår i någon av våra serier för bronspoäng.
● Poängserier
○ Vinter (januari-februari)
○ Vår (mars-maj)
○ Sommar (juni-augusti)
○ Höst (september - oktober)
○ Jul (november-december)
○ Tävling med IMP räknas ej in.
○ Vinter spelas med handikapp.
● Kostnad: 30:- per person.
○ Kaffe ingår. Ibland även kaka eller annat. Dock inget man ska räkna med.
● Klubbmästerskap.
○ Här finns separat dokument.
Onsdagar.
● Spel börjar kl 13:00
● Partävling (med procent) kräver minst 8 par.
● IMP används vid 5-7 par
● Vid 4 par spelas lagmatch som ingår i någon av våra serier för bronspoäng.
● Poängserie
○ Spelas helår, april-mars
○ 10 bästa resultaten räknas
○ Inget handikapp
○ Tävling med IMP räknas ej in.
● Kostnad: 30:- per person.
○ Kaffe ingår. Ibland även kaka eller annat. Dock inget man ska räkna med.

Söndagar
● Start kl. 15:00
● Kurs med utgångspunkt - systemet 5533. 20-30 min vid start.
● Efter kurs spelas ca 16 brickor.
● Poängserier
○ Just nu, inga poängserier.
○ Kan bli aktuellt med ett stabilt antal deltagare om 16 personer eller flera.
○ Möjlighet finns till poängserier baserat på placering.
● Partävling (med procent) kräver minst 8 par.
● IMP används vid 5-7 par
● Vid 4 par spelas lagmatch som ingår i någon av våra serier för bronspoäng.
● Vid 9, 13, 17 eller 21 personer spelas individuell tävling.
● Lagspel kan även bli aktuellt vid 12 eller 16 deltagare.
● Antal som spelar kan komma att modifieras, i första hand genom att L-M deltar i
spelet. Huvudmålet är dock att L-M inte spelar.
● Om det inte går att få till det genom att L-M deltar så avstår xx från spel.
● Kostnad
○ 20:- per person.
○ Kaffe ingår.
○ Kaka garanteras ej, men är inte ovanligt.
Fredag
● Kurs via Zoom
● 17:00
● 30-40 minuter
● Kostnad 0:○ 20:- om kurs efterföljs av spel på BBO.
● Spel
○ För tillfället, inget spel. Dock finns den möjligheten via BBO. Detta kräver
intresse från 8 personer, inklusive eller exklusive kursledaren. Förslag, att i så
fall spela lagmatch om 16 brickor med halvtidsbyte. (ingår i någon av våra
lagserier) Genomförs i mån av intresse.
○ Om spontant beslut om spel tas så möter detta inget hinder. Riktlinjer enligt
ovan.
○ Möjlighet vid spel finns att ha egna brick-filer. Kursledare avgör detta från
tillfälle till tillfälle.
● Långfredagsbridge
○ Fest, återkommande varje år.
○ Start:kl 13
○ Planeras inför varje gång av styrelsen
Torsdag
● Spel på BBO
● Tid: 18:00
● Anmälan öppen från kl. 16:00
● Alla i SBF får deltaga. Dock måste medlemsavgift vara erlagd. Annars debiteras
swish, 40:- extra.
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Alla deltagare måste registreras för spel i vår lista för deltagare på BBO. Detta, samt
skötsel av tävling ombesörjs av L-M.
Kostnad: 25:- via swish samt 1,5 $BBO som erläggs vid anmälan på BBO.
Om spelare av någon anledning avbryter spel så sätts ersättare in om möjligt. Den
spelare som spelat flest brickor i tävlingen är den som blir ordinarie i paret.
Handikapp för par med ersättare modifieras till att motsvara det antal brickor som var
och en spelat i tävlingen.
Ex: spelare A spelar 10 brickor och spelare B spelar 14 brickor. Handikappet
modifieras då till (HcpA*10+HcpB*14)/24
Varje tävling beräknas med handikapp.
Poängserier
○ Beräknas med handikapp
○ Ingen poängserier med scratch.
○ Vinter (januari-februari)
○ Vår (mars-maj)
○ Sommar (juni-augusti)
○ Höst (september - oktober)
○ Jul (november-december)
○ Tävling med IMP räknas ej in.

