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Härmed föreslår jag att Upplands bridgeförbund låter lag och par som innehåller deltagare 
utanför Upplands bridgeförbund att tävla i DM. Uppfyller man kriterierna från Svenska 
bridgeförbundet att kvala som lag borde man även få delta i DM. Även analog i partävlingar: 
par med minst en distriktsmedlem borde få delta i DM. Orsaken till att frågan engagerar mig 
är att bridgen idag inte har den lokalankytning som den har haft; spelare bildar par och lag 
med sina vänner var än de bor. Delade prispallar, som när tvåorna eller treorna vinner DM, 
gör tävlingarna och bridgen onödigt svåröverskådlig och hindrar även spelare från distriktet 
att vinna DM. Onödiga regler som inte bidrar till bridgens spridning bör tas bort en efter en. 
 
Helst skulle jag se att Sveriges bridgeförbund ägde alla tävlingsbestämmelser vad det gäller 
SM-kval; det i dagens informationssamhälle inte längre praktiskt motiverat att 
distriktförbunden kan ha olika tävlingsbestämmelser vad det gäller kval till riksförbundets 
tävlingar. 
 
TÄVLINGSBESTÄMMELSER DISTRIKTSMÄSTERSKAP UPPLAND 2015-2016  
 
Lag och Spelare 
Varje lag består av 4-6 spelare, som samtliga ska vara representationsmedlem i klubb, inte 
nödvändigtvis samma klubb, ansluten till SBF. SBF tävlingsbestämmelser stipulerar att lag 
får kvalspela till SM Lag i distriktet ifall antalet lagmedlemmar som representerar klubbar 
inom UBF inte understiger antalet från något annat dfb. Om detta villkor inte är uppfyllt krävs 
dispens i förväg från UBF TK för att få starta. Lag som någon gång i DM-spelet använder sig 
av spelare som representerar klubb utanför UBF, deltar inte längre i spelet om DM, endast 
om SM- semifinalplatser. Sådant lag saknar också rätt till DM-plaketter och DM-bonuspoäng 
i silver. Lag kan således kvala för vidare spel i SM Lag utan att spela om 
Distriktsmästerskapet. 
 

 
Deltagande par  
För att delta i ett DM anordnad av UBF måste åtminstone en av spelarna i paret ha en 
uppländsk klubb som sin representationsklubb. Par som tillhör annat dfb får inte delta. 

 
Par är berättigat till bonuspoäng, titlar och plaketter endast om båda spelarna i paret 
representerar klubb inom UBF. 
 
Ovanstående tävlingsbestämmelser bör justeras i riktning mot större öppenhet och mer 
välkomnade bridgearrangemang. 
 

 
Motionär 
Peter Swensson, Uppsalabridgen 
 


