
I väntan på att vi kan återgå till spel på klubben, som vi hoppas gradvis kan starta

snart, erbjuder vi ännu en chans att få spela trevlig lagbridge online.

Strandligan startar med kvalspel från 17 maj och går vidare till slutspel på fina

badstränder under sommaren. Kvalet kommer att spelas i olika heat med lokal

förankring och omfattar fyra eller fem spelkvällar. Lag med snitt-hcp under 20

bildar eget/egna kvalheat. Under juli/augusti blir det fyra slutspelsmatcher per lag,

dvs två matcher per månad (Det finns med andra ord gott om tid för semester).

Slutspelgrupp blir beroende av såväl lagens snitt-hcp som resultat i kvalspelet. I

både kval och slutspel ingår minst fem lag i varje grupp. Måndag blir den

rekommenderade speldagen.

Vi hoppas att många lag tar chansen att ställa upp i denna liga. Vi uppmuntrar

speciellt att man bildar lag som blandar mer och mindre rutinerade spelare –

ett utmärkt tillfälle att bjuda upp några nya trevliga lagkamrater.

Varje kvalheat väljer om de vill spela på BBO eller RealBridge (RB). Slutspelet

spelas dock på BBO. Utbildning i BBO kommer att erbjudas till nya spelare.

Heatansvariga:
Trosa/Gnesta (BBO) (Else-Maj lillgarden@msn.com)

Nyköping/Oxelösund (BBO) (Karin karin.hamqvist@telia.com) 

Kolmården/Stigtomta (BBO) (Lars-Magnus fjaderlos_tvafoting@hotmail.com) 

Norrköping / Linköping (BBO) (Marie marie.afors@gmail.com)

Linköping / Norrköping (RB) (Roger rogerhilmersson@gmail.com)

Snitt-hcp<20 (BBO/RB) (Roger rogerhilmersson@gmail.com) 

Ödeshög/Motala/Mjölby/Skänninge (RB) (Birgitta birgitta.wiren@telia.com)

Lag från övriga ÖMBF-klubbar anmäler sig till ett närliggande heat

Anmälan senast 10 maj till Marie eller till heatansvarig.

Kostnad 800 kr/lag (betala till BG 5515-1690 eller Swish 123 549 9256).

Silverpoäng i alla matcher.

Frispel till segrarna i varje slutspelsgrupp och bästa lag med stor hcp-spridning.

4-8 medlemmar per lag varav högst en från annat distrikt.

Ett längre regelverk finns online.

Kontakta Marie, Roger eller din lokala heatledare om du har frågor.
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