
VÄLKOMMEN TILL SM LAG MIXED 2023! 
Välkommen till Falkenberg och Svenska Mästerskapet i Lag Mixed! 

Spelupplägg SM Lag Mixed 15-16 juli 
Tävlingsledare: Philip Berggren 
Sekretariatet:  Jan-Inge Troedsson 
Spellokal:  Falkhallen, Nyhemsplan 1, Falkenberg (mitt i centrum) 
Enligt regelverket för mästerskapet får enbart medlemmar i Svenska Bridgeförbundet delta. 

Lottning av start i första ronden kommer att genomföras i förväg av TL. 
Lördag 15/7  Kl. 09.45 – 10.00 Samling och allmän information. 

Kl. 10.00 – 20.30 Vid 17-24 lag = Kvalificering Gröna hissen (första ronden lottad) utan 
  halvtidsbyte. (10 ronder á 6 brickor (45 min./rond + 10 min.byte) 

     Vid 25+ lag = Kvalificering Gröna hissen (första ronden lottad) utan 
     halvtidsbyte. (7 ronder á 6 brickor (45 min./rond + 10 min.byte) 
    Åttondelsfinal (2 x 10 brickor) 

Lunchpaus kl. 13.30 – 14.30, Paus kl. 18.00 – 18.40 (vid 17-24 lag) 
Lunchpaus kl. 12.45 – 13.45, Paus kl. 16.10 – 16.50 (vid 25+lag) 

Söndag 16/7  Kl. 10.00 – 12.30 Kvartsfinal (2 ronder á 10 brickor) med halvtidsbyte. 
Kl. 12.40 – 13.40 Lunchpaus 
Kl. 13.40 – 16.40 Semifinal (2 ronder á 10 brickor) med halvtidsbyte. 
Kl. 16.40 – 17.10 Paus 
Kl. 17.10 – 20.10 Final och 3/4-plats (2 ronder á 12 brickor) med halvtidsbyte. 
Kl. Ca. 20.30 Prisutdelning 

Startavgift 
Startavgiften 1600kr/lag ska vara betald senast söndag 9/7. 

Betala via Swish tel. 072-644 96 60 eller använd QR-kod till vänster. 
Obs! Glöm inte att skriva lagnamn i meddelanderutan när ni swishar! 

Falkenbergsveckans Lagtävling (Silver/Gröna hissen) för utslagna lag 
De lag som är utslagna efter kvalet (även efter kvartsfinalen som spelas på söndagen) har en 
automatiskt reserverad plats i Falkenbergsveckans Lagtävling (OBS! Ej mixedtävling) på söndagen 
16/7 – starttid kl.14.00 (samling för information kl.13.45). Lagtävlingen är öppen för anmälan så 
andra lag tillkommer. Samtliga spelare som deltagit i SM Lag Mixed deltar gratis i denna lagtävling. 
Det är tillåtet att byta både par-konstellationer och att delta i andra lag. Det är även tillåtet att ta in 
nya spelare, som ej deltagit i SM-kvalet, men de får då betala startavgift (200kr/spelare). 
Lagtävlingen spelas som Gröna hissen med en lottad startordning de första två ronderna (11 ronder 
á 4 brickor = 44 brickor). 
Det är mycket viktigt att lag som ej önskar delta i lagtävlingen på söndagen eller ändrar 
laguppställningar meddelar detta så tidigt som möjligt till tävlingsledningen. 



BBO och Twitch 
Hela SM Lag Mixed, båda dagarna, kommer att sändas på BBO. Eventuellt kommer även tävlingen att 
streamas och kommenteras via www.Twitch.com. Under kvalet på lördagen kommer så många lag 
som möjligt att någon gång visas på BBO. 

Fika och lunch 
Under spelet finns gratis kaffe, te, frukt, godis och isvatten som självservering. I pausen på kvällen på 
lördagen bjuds det även på korv med bröd till alla SM-deltagare. Önskar man däremellan något 
annat som exempelvis smörgåsar, läsk etc. så finns en mindre cafeteria öppen i spellokalen där man 
kan handla. Spellokalen ligger mitt i centrum vilket innebär att det finns ett stort utbud av 
lunchrestauranger på mycket nära gångavstånd. 

Parkering och boende 
I direkt anslutning till spellokalen finns en stor parkeringsplats. 

Det är svårt med boende så boka tidigt! Falkenberg är en sommarstad med många semesterfirare 
speciellt i juli – vi får därför tyvärr inte till några avtal som vi kan erbjuda, men tar ibland hjälp av 
vänner och bekanta för att försöka lösa det om det kniper. Hör av er om ni behöver hjälp! 

Vi hoppas att ni alla kommer att få en trevlig tävling! Vid frågor kring arrangemanget kontakta gärna 
sle@svenskbridge.se eller mob. 072 – 644 96 60. 
Vid frågor kring tävlingsformatet och bestämmelser kontakta gärna TL philipberggren@live.se 

Besök även BK Falkenbergs hemsida https://www.svenskbridge.se/bk-falkenberg/
falkenbergsveckan-16-19-juli-2023 för ytterligare information och anmälan till alla våra övriga 
tävlingar som arrangeras efter helgen. Veckan innehåller förutom silverlagtävlingen på söndagen, 
även bronstävlingar alla förmiddagar, silverpar, silvermixed och avslutas med en guldpartävling 
onsdag 19/7.  

Varmt välkomna! 
Önskar Lemborns tillsammans med Jan-Inge Troedsson, Philip Berggren och BK Falkenberg 

 Falkhallen, Nyhemsplan 1, Falkenberg (spellokalen) 

mailto:philipberggren@live.se



