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Att delta i 
Allsvenskan 
 
Allmänt 
Dessa tävlingsbestämmelser behandlar sådant som 
gäller specifikt för Allsvenskan. Om inget annat 
uttryckligen sägs i dessa bestämmelser, gäller 
Svenska Bridgeförbundets (fortsättningsvis 
benämnt SBF) regelsamling Generellt regelverk för 
tävlingar i Svenska Bridgeförbundet 2022/2023 
publicerad den 1 september 2022. 

Varje klubb inom SBF får delta i det Allsvenskan 
seriesystemet med valfritt antal lag. Samtliga 
spelare i ett och samma lag måste ha den klubb 
som äger platsen i serien som sin representations-
klubb, samt ha betalt medlemsavgift 
verksamhetsåret 2022/2023, oavsett om någon av 
dess omgångar spelas på det föregående 
verksamhetsåret eller inte. Det är spelarens eget 
ansvar att försäkra sig om att vederbörande har 
korrekt klubbtillhörighet och att medlemsavgift är 
betald i laga tid. 

Under ett och samma verksamhetsår kan en 
spelare i Allsvenskan endast representera en (1) 
klubb. Spelare som under Allsvenskan vill byta lag 
inom sin klubb, kan göra detta endast till lag i en 
högre division. Spelare som har spelat i en högre 
division får därefter inte spela för ett lag i en lägre 
division. 

Spelare som inte uppfyller dessa kriterier likställs 
med otillåten reserv. 

Dfb äger dock rätt att ge dispens för spelare i 
Division 4, som spelat reserv i högre serie, att få 
återgå till sitt lag i division 4. Sådan spelare får ha 
deltagit i högst en (1) omgång i den högre serien. 

 

Spelform 
 

Det nationella seriesystemet 

Det nationella seriesystemet omfattar fyra 
divisioner; en Elitserie, en Superetta, fyra Division 
2-serier och sexton Division 3-serier. Speldatum för 
respektive division framgår av det nationella 
tävlingsprogrammet. 

Elitserien och Superettan omfattar tolv lag vardera, 
medan de fyra Division 2- och sexton Division 3-
serierna består av tio lag vardera. 

I Elitserien, Superettan och Division 2 omfattar 
varje rond 24 brickor, fördelade på två halvlekar 
om vardera 12 brickor. Elitserien och Superettan 
spelar gemensamma givar. Givarna i Division 2 är 
gemensamma för samtliga Division 2-serier, 
oavsett spelort – se rubrik Givar och IMP-över-
fältet. 

I Division 3 omfattar varje rond 20 brickor, 
fördelade på två halvlekar om vardera 10 brickor. 
För de division 3-serier som önskar delta i 
gemensam IMP-över-fältet-beräkning, är givarna 
gemensamma, oavsett serie och spelort – se rubrik 
Givar och IMP-över-fältet. 

 

Division 4 och lägre 

Division 4 och lägre administreras till fullo av 
respektive dfb, som också beslutar om tävlingsform 
och antal brickor per match. 
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Lag 
 
Antal spelare 

I varje lag kan ett valfritt antal spelare delta, dock 
högst sex 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.   

I de fall fler än sex spelare deltar i en och samma 
match, se Generellt regelverk för tävlingar i 
Svenska Bridgeförbundet 2022/2023. 

 

Kontakt och informationsflöde 

Information om Allsvenskan kommer kontinuerligt 
att delges via SBF:s hemsida och i vissa fall även  
e-post.  

Information delgiven via e-post anses vara 
mottagen tillhanda när utskicket från SBF gjorts. 
Det är således obligatoriskt att lagkaptenen för lag i 
det allsvenska seriesystemet har en aktiv  
e-postadress.  

Det är viktigt att lagkaptenen dagligen läser av sin 
e-post, men även håller sig uppdaterad avseende 
information som finns publicerad på SBF:s 
hemsida. 

 
Upp- och nedflyttning  
 

Allmänt  

I de fall klubb avsäger sig någon eller några av sina 
berättigade platser i seriesystemet, eller vägrar 
uppflyttning efter att ha vunnit sin serie (för 
Superettans vidkommande: vunnit eller kommit 
tvåa), utgår denna plats ut seriesystemet för den 
aktuella klubben ifråga och ersätts av annan klubbs 
lag – se rubrik Ersättningslag Allsvenskan. 

Elitserien 

Består av 12 lag. Efter avslutad serie flyttas de två 
sämst placerade lagen ned till Superettan. 

 

Superettan 

Består av 12 lag. Efter avslutad serie flyttas de två 
främst placerade lagen upp till Elitserien, medan de 
fyra sämst placerade lagen flyttas ned till Division 
2. 

 

Division 2 

Består av 40 lag fördelade på fyra 10-lagsserier. 
Efter avslutad serie flyttas de fyra seriesegrarna 
upp till Superettan, medan de fyra sämst placerade 
lagen i varje serie flyttas ned till Division 3. 

 

Division 3 

Består av 160 lag fördelade på sexton 10-lagsserier. 
Efter avslutad serie flyttas de sexton seriesegrarna 
upp till Division 2, medan de två sämst placerade 
lagen i varje serie lämnar det nationella 
seriesystemet (och kan, om de så önskar, börja om 
i Division 4). 

 

Division 4 

Från distriktens Division 4 flyttas totalt 32 lag upp 
till det nationella seriesystemets Division 3 utifrån 
kvotering. 

Dfb med minst fyra lag garanteras en plats i 
närmast påföljande verksamhetsårs Division 3. Ny 
kvotering görs ifall ett distrikt spelat med färre 
antal lag än de tidigare meddelat. Startavgifter 
återbetalas inte. 
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Serieindelning  

TK ansvarar för serieindelningen, vilka lag som 
inom en division ska spela i vilken serie. Målet är 
att lag ska spela i den serie som är dess, utifrån 
representationsklubbens ort, geografiskt naturliga.  

Om så inte är genomförbart, t.ex. för att en serie i 
så fall skulle komma att bestå av för många eller för 
få lag, måste lag flyttas till parallell serie i samma 
division. Normalt flyttas då det/de lag som har 
kortast resväg till parallell serie.  

I de fall TK har att välja bland flera lag från samma 
klubb, är det i första hand den aktuella klubben 
som utser det eller de av sina lag som ska flyttas. 
Om så inte sker inom stipulerad tid, förbehåller sig 
TK rätten att lotta fram vilket lag som ska flyttas. 

Observera att flytt av lag från en serie till en annan, 
kan skapa dominoeffekter för övriga serier. 

 

Spelorter 

På uppdrag av TK utser kansliet spelorter 
(arrangörer) för respektive division och dess serier. 
Kontakt med berörd arrangör tas alltid innan 
spelorten fastställs. 

Huvudkriteriet för att bli utsedd som arrangör är, 
att denne kan säkerställa såväl den tekniska 
utrustningen (och kompetensen att hantera 
densamma) som den tävlingsledarkompetens som 
krävs för att leverera ett arrangemang av god 
kvalitet. 

 

Regler för delade spelorter inom en serie 

En series sammandrag kan spelas på en eller flera 
orter beroende på lagens geografiska spridning. 
Det är SBF:s strävan att så långt möjligt reducera 
res- och logikostnader för inblandade lag. I de fall 
inte alla av en klubbs lag i serien spelar sitt 
sammandrag på samma ort, gäller följande 
turordningsregler för lag som måste spela på annan 
ort: 

1. Lag som flyttats upp (”nykomlingar 
underifrån”) till aktuell serie. 

2. Av berörda lag det som närmast 
föregående verksmahetsår placerat sig 
sämst i serien. 

3. Lag som flyttats ned (”nykomlingar 
uppifrån”) till aktuell serie. 

 
Dock kan en klubbs lag själva komma överens om 
annan inbördes fördelning, men sådan ska i så fall 
meddelas kansliet snarast efter det att 
spelordningen har presenterats på hemsidan för 
allsvenskan.  
 

Ersättningslag Allsvenskan  

Lag som av någon anledning lämnar sin rättmätiga 
plats i Allsvenskan, och där klubben inom sig inte 
kunnat finna ersättande lag, ersätts på följande 
sätt: 

 

Ett från lägre division uppflyttat lag 

Om laget som lämnar sin plats är ett från lägre 
division uppflyttat lag, tillfaller platsen det lag som 
var närmast på tur att flyttas upp från samma serie. 

 
Lag som föregående verksamhetsår spelade i 
den aktuella serien 

 
Elitserien  
När ett lag som föregående verksamhetsår spelat i 
Elitserien lämnar återbud, ersätts detta med det 
tredjeplacerade laget i Superettan; om detta lag 
tackar nej, med det fjärdeplacerade laget o.s.v., 
men inte längre ned i Superettans resultatlista än 
till det femteplacerade laget. Om inget av dessa tre 
lag önskar platsen i Elitserien, spelas denna med 
färre antal lag. 
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Superettan 
När ett lag som föregående verksamhetsår spelade 
i Superettan lämnar återbud, ersätts detta med det 
andraplacerade lag i de fyra Division 2-serierna 
vilket uppnått i flest VP. 

Om inte alla serierna spelat lika många ronder, 
gäller högst genomsnittligt antal VP. 

Vid lika VP sker särskiljning genom kvot. 
 

Division 2 
När ett lag som föregående verksamhetsår spelade 
i Division 2 lämnar återbud, ersätts detta med det 
andraplacerade lag i de sexton Division 3-serierna 
vilket uppnått i flest VP. 

Om inte alla serierna spelat lika många ronder, 
gäller högst genomsnittligt antal VP. 

Vid lika VP sker särskiljning genom kvot. 
 

Division 3 
När ett lag som föregående verksamhetsår spelade 
i Division 3 lämnar återbud, ersätts laget enligt 
fördelningstabellen för division 4. Det kan innebära 
geografisk olägenhet, d.v.s. att laget hamnar i ”fel” 
serie, men förfrågan ska ändå ställas till sådant lag 
som står i rättmätig tur. Om samtliga lag tackar nej, 
spelas det innevarande verksamhetsåret med en 
vakans i den berörda serien. Platsen uppgår året 
därpå i den lokala potten. 

 

Ett från högre division nedflyttat lag 

Laget jämställs med, och behandlas som, ett lag 
som under föregående verksamhetsår spelat i den 
aktuella serien. 

 

Behov av särskiljning 

Vid eventuellt behov av särskiljning för att få fram 
vilket lag som övertar plats, används i första hand 
VP. Om lika, gäller kvot från respektive serie och i 
sista hand lotten. 

Systemnivå och deklarationskort 

I Elitserien, Superettan och Division 2 är A-system 
tillåtna, i lägre divisioner B-system.  

Varje par är skyldigt att medföra två kompletta och 
likalydande deklarationskort. I Elitserien och 
Superettan ska de vara ifyllda på svenska, 
”skandinaviska” eller engelska; i övriga serier på 
svenska. 

Av deklarationskortet skall också klart framgå 
antalet prickar för vart och ett av öppningsbuden. 

 
Elitserien och Superettan 

I Elitserien och Superettan är det obligatoriskt att 
använda WBF:s deklarationskort, i svensk eller 
engelsk version.  

Fullständigt ifyllt deklarationskort ska sändas till 
kansli@svenskbridge.se senast en månad före 
första omgången av Allsvenskan.  

Ansvarig tävlingsorganisation ansvarar för att 
granska att deklarationskorten är korrekt ifyllda, i 
annat fall återremittera det till berört par för 
komplettering.  

Par som kommer till bordet utan godkänt 
deklarationskort kan bli föremål för upp till 1 VP 
avdrag vid varje tillfälle så sker. 

SBF tillser att berörda lags deklarationskort finns 
publicerade på minisajten för respektive serie 
senast sju kalenderdagar före första omgången av 
Allsvenskan. 

 
Arrangemang 

För Elitserien och Superettan i kombination, 
ansvarar TK för att det finns tre (3) icke-spelande 
licensierade tävlingsledare – varav minst två (2) ska 
inneha licens minst Steg 3-Elit – i tjänst på plats vid 
vart och ett av de båda sammandragen. 
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För Division 2 ansvarar TK i samråd med den lokala 
arrangören, för att det finns minst en (1) icke-
spelande licensierad tävlingsledare, med licens 
minst Steg 3, per spelplats. 

För Division 3 ansvarar den av TK utsedda lokala 
arrangören för att det finns: 

 en (1) licensierad icke-spelande 
tävlingsledare med licens minst Steg 2, 
eller  

 minst tre (3) licensierade spelande 
tävlingsledare med licens minst Steg 2 och 
därutöver en (1) särskild, icke-spelande 
spelledare.  

Vid alternativ 2 är det spelledaren ansvarar för att 
eventuella protester sänds till Lagkommissionen 
med hjälp av aktuell tävlingsledare.  

I samtliga fall ska kansliet i förväg informeras om 
vem/vilka som är tävlingsledare och, i 
förekommande fall, spelledare. 

 

Speltid 

Med förduplicerade givar är speltiden 1 h 30 min 
per halvlek om 12 brickor; 1 h 15 min per halvlek 
om 10 brickor. Om givarna ska ges vid bordet är 
motsvarande speltider 1 h 35 min respektive 1 h 20 
min. 

Elitserien och Superettan spelas med skärmar i 
samtliga ronder. Speltiden för 12 brickor är här  
1 h 40 min. 

 

VP-skalor 

WBF:s kontinuerliga 20-0-skala används i Elitserien, 
Superettan, Division 2 och Division 3.  

Respektive dfb beslutar om VP-skala för Division 4. 

 

Bordsavgifter 

Se rubrik Anmälan och avgifter på sidan 10.  

Givar och imp-över-fältet (IAF)  
 

Elitserien, Superettan och division 2 

I Elitserien och Superettan spelas gemensamma 
förduplicerade givar. Detta gäller även i Division 2 – 
dock givar skilda från Elitserien/Superettan. 
Gemensamma givar gäller även i de fall 
spelomgången äger rum på flera spelorter.  

För Division 2 ansvarar kansliet för framtagning av 
givar i elektroniskt format samt att av arrangören 
utsedd kontaktperson erhåller dessa givar i god tid 
före aktuell spelomgång. TK ansvarar, genom 
kansliet, för att delge kontaktpersonen information 
rörande sekretess och hantering av givsamlingar 
och fysiska brickor före och under spel.  

Efter avslutad match tillhandahåller arrangören 
givsamling i minst två exemplar per lag. 

IAF beräknas fortlöpande under centralhelgen i 
Elitserien och Superettan; efter respektive 
centralhelgs slut i Division 2.  

Arrangör av sammandrag i Division 2 ska använda 
Bridgemate. TK tillhandahåller specialsydda 
Ruterfiler med instruktioner för ändamålet. Dessa 
distribueras till kontaktpersonen genom kansliets 
försorg 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. Adressen delges i 
de till arrangören utsända instruktionerna.  

IAF presenteras på hemsidan snarast efter 
genomförd centralhelg. I Division 2 och Division 3 
får givar och/eller IAF inte publiceras på hemsidan 
förrän tidigast 1 h efter det att den officiella tiden 
för aktuell centralhelg löpt ut.  

I Elitserien och Superettan får publicering ske efter 
avslutad halvlek. 
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Division 3 

Arrangör rekommenderas av TK att spela de 
gemensamma givarna för Division 3, även om det 
inte är ett krav. Division 3-serier som önskar vara 
med i den centrala sammanställningen av IMP-
över-fältet måste spela de av SBF framtagna 
givarna. För hantering m.m. – se rubrik Elitserien, 
Superettan och Division 2. 

 

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 skall snarast efter avslutad rond 
registrera resultaten på SBF:s hemsida i BIT. I 
samband med denna registrering skall också 
registreras vilka spelare som deltagit i respektive 
halvlek, vilket utgör underlag för senare 
mästarpoängregistrering. 

 

Skyldigheter, försening m.m. 

Lag är skyldigt ställa upp på fastställd speltid. 
Dispens kan sökas hos TK, men synnerliga skäl 
måste föreligga för beviljande av sådan dispens. Till 
synnerliga skäl räknas t.ex. 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. Det kan bli fråga om 
att spela färre antal brickor än det normala (24 i 
Elitserien, Superettan och Division 2; 20 i Division 
3). VP tas ändå ur omvandlingstabellen för 
divisionens normala brickantal per match.  

Endast TK äger rätt att utdöma walk over, liksom 
att avgöra ifall force majeure förelegat.   

 

Otillåten reserv 

Sista datum för att protestera mot otillåten reserv 
är den 16 december 2022 för Elitserien, Superettan, 
Division 2 och Division 3 samt den 1 mars 2023 för 
Division 4. 

1. För Allsvenskans samtliga divisioner gäller 
att man endast får spela för en (1) klubb 
under verksamhetsåret. 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 
verksamhetsåret 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 SBF tillhanda, på sätt som SBF 
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 spelade 
matcher delas dock ut efter spelat matchresultat. 
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Walk over (WO) 

Om WO föreligger i en match (kan i Elitserien, 
Superettan, Division 2 och Division 3 endast 
utdömas av TK, i Division 4 endast av dfb) gäller 
följande (vid WBF:s kontinuerliga 20-0-skala): 

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.  

 

Böter vid WO 

Böter utgår vid WO med 1 000 kr per rond laget har 
lämnat WO.  

Lag som lämnar WO i tre ronder utesluts, men 
måste erlägga bötesbelopp för WO i tre ronder. 

Samtliga lagets resultat stryks och hela tabellen 
räknas om, som om laget aldrig kom till start i 
serien. Dock utdelas mästarpoäng för de matcher 
laget har spelat i serien. 

 

Sena avhopp 

Klubb som lämnar återbud till sin plats, oavsett om 
platsen ersätts med annan klubbs lag eller inte, 
debiteras fortsatt startavgiften för Allsvenskan, ifall 
återbudet sker senare än den 15 augusti. 

Dessutom gäller att återbud efter den: 

 15 juni 2022 likställs med W.O. i en (1) 
rond,  

 15 juli 2022 som två ronder, 

 15 augusti 2022 som tre ronder. 

 

Anmälan och avgifter 

Lagen i Elitserien, Superettan, Division 2 och 
Division 3 behöver inte anmäla vid fortsatt 
deltagande.  

Lag som vill spela i Division 4 anmäler detta till 
respektive dfb. Dfb ska till SBF anmäla antal lag i 
Division 4 senast den 7 november 2022.   

Senast den 31 januari 2023 ska dfb anmäla vilka lag 
som flyttas upp från Division 4. Av anmälan skall 
klart framgå klubb, lagnamn, kontaktpersonens 
namn, adress, telefon och e-postadress.  

 
Startavgift per lag 

Elitserien, Superettan  2 200 kr 

Division 2  1 800 kr 

Division 3  1 400 kr 

Division 4         400 kr   

Startavgiften för Elitserien, Superettan, Division 2 
och Division 3 regleras via klubbens ruterkonto.  

Startavgiften återbetalas inte vid walk over.  

Senast den 10 november 2022 ska startavgiften för 
Division 4 ska vara betald till SBF. (Eventuell avgift 
till dfb kan tillkomma.) 
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Dfb står för klubbavgifterna i Division 4 – för 
belopp se Generellt regelverk för tävlingar i 
Svenska Bridgeförbundet 2022-2023. 

 

Bordsavgifter 

I Elitserien, Superettan och Division 2 äger 
arrangören rätt att ta ut en bordsavgift om 200 kr 
per lag och match, att täcka arrangörskostnaderna 
för sammandraget ifråga. 

I Division 3 har arrangören rätt att ta ut samma 
bordsavgift som i de högre serierna, förutsatt att 
man har en icke-spelande tävlingsledare som 
innehar licens minst Steg 2. I annat fall är den 
maximala bordsavgiften reducerad till 120 kr per 
lag och match. 

Bordsavgift erläggs på sätt som arrangören anvisar 
i sin inbjudan till det aktuella sammandraget. 

Lag som lämnar walk over kan anmodas att erlägga 
bordsavgift för match i vilken de lämnar walk over.  

 

Resebidrag (alla serier utom 
Division 4) 

1. Varje lag betalar själv sina logikostnader. 

2. Varje lag står själv för sina reskostnader 
upp till totalt 740 SEK för hela serien. 

Som kompensation är startavgifterna i Elitserien, 
Superettan och Division 2 lägre, men de lag som 
spelar på hemmaplan – som hemmaplan räknas 
högst ca 10 mil till spelorten – betalar en extra 
avgift om 1 250 kr per omgång. 
 
 
Elitserien och Superettan 

För Elitserien och Superettan utgörs ett lags 
grundbidrag av resa med två (2) bilar ifall antalet 
deltagande spelare i laget i aktuell omgång är fler 
än fyra; 18.50 kr/mil och bil, från den ort där 
klubben har sitt säte till spelorten för respektive 
omgång – dock högst havda reskostnader.  

Om laget önskar annat färdsätt, t.ex. flyg eller tåg, 
eller har andra reskostnader i samband med sin 
resa, måste laget ansöka till SBF:s kansli om 
resebidrag minst sex veckor före den omgång 
ansökan avser.  

Ansökan inkommen senare kommer inte att 
beaktas, då utgår endast grundbidraget.  

Resor bokas av laget självt, inte av SBF kansli. 

Endast spelare bosatta i Sverige kan komma ifråga 
för resebidrag och endast för resor inom Sverige.  
 

Division 2 och Division 3 

Ett lags grundbidrag i Division 2 och division 3 
utgörs av resa med en (1) bil, 18.50 kr/mil, från den 
ort där klubben har sitt säte till spelorten för 
respektive omgång – dock högst havda 
reskostnader.  

Om laget önskar annat färdsätt, t.ex. flyg eller tåg, 
bil från flera orter eller har andra reskostnader i 
samband med sin resa, måste laget ansöka till SBF:s 
kansli om resebidrag minst sex veckor före den 
omgång ansökan avser.  Ansökan inkommen 
senareän så kommer inte att beaktas, då utgår 
endast grundbidraget.  

Resor bokas av laget självt, inte av SBF kansli. 

Endast spelare bosatta i Sverige kan komma ifråga 
för resebidrag och endast för resor inom Sverige.  
 
 
Priser 

Serieseger ger SBF:s diplom till klubben. I Elitserien 
får de tre främsta lagen SBF:s medaljer i guld, silver 
respektive brons. 

 

Mästarpoäng 

Se dokumentet Regler för Svenska Mästarpoäng, 
per den 1 september 2022. 
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Överklagande till Lagkommissionen 

Division 2 och lägre 

Överklagande juryns beslut måste: 

 göras skriftligt på därför avsett formulär 
som tillhandahålls av tävlingsledaren, 

 lämnas till tävlingsledaren inom 30 minuter 
efter det att ronden under vilken 
domslutet avgavs är slut. Undantaget för 
domslut avgivet under tävlingens två sista 
ronderna, där överklagandet ska vara 
tävlingsledaren tillhanda senast fem 
minuter efter det domslutet meddelats. 
 

Depositionsavgiften återbetalas om 
Lagkommissionen anser att överklagandet inte vara 
obefogat. 

 

Elitserien och Superettan 

Tävlingsledarens domslut kan inte överklagas till 
någon jury eller till Lagkommissionen. Spelarna kan 
istället begära att domslutet granskas av en s.k. 
Reviewer, en bridgelagkunnig person som inte har 
varit inblandad i det ursprungliga domslutet och 
som för den aktuella tävlingen har utsetts av TK. 

Granskningen ska kontrollera att: 

 tävlingsledaren har samlat in tillräckligt 
med fakta om vad som hände när 
felaktigheten begicks, 

 rätt lagrum har tillämpats och att 
tävlingsledaren har konsulterat andra 
tävlingsledare när så är lämpligt, 

 när ett domslut innebär bedömning av en 
spelares handlingar efter otillåten 
information, felaktig förklaring, uteblivna 
alerter m.m., att lämpliga spelare har 
tillfrågats och att de frågor som ställts dem 
är relevanta. 

 domslutet är rimligt, baserat på den 
information som fanns tillgänglig för 

tävlingsledaren vid tiden för domslutet. 
Även om granskaren anser att han skulle ha 
dömt annorlunda, är detta inte ett 
tillräckligt skäl i sig för att ändra domslutet. 
 

Om det under granskningen framkommer att fel 
har begåtts under domslutsprocessen, är det 
granskarens skyldighet att beordra tävlings- 
ledaren att:  

 korrigera felaktigheterna och därefter, 
 avlägga ett nytt domslut. 

 

 
Champions’ Cup 2023 

Allmänt 

Champions’ Cup (i texten refererat till som CC) är 
namnet på Europacupen för klubblag. Tävlingen 
spelas årligen någonstans i Europa under en 
(förlängd) helg i oktober eller november, och de 
främsta nationerna vid närmast föregående  

Vid deltagande i CC tilldelas ett resebidrag för hela 
laget på maximalt 10 000 SEK, dock högst havda 
resekostnader. 

Representation 

För svenskt vidkommande är det den klubb som 
vann Elitserien 2022 som äger platsen i CC 2023. 
Om denna klubb inte önskar delta, går förfrågan 
vidare till tvåan, därnäst till trean o.s.v. i Elitserien 
2022. 

Efter det att Sverige har kvalificerat sig till CC 2023, 
tar SBF kontakt med ledningen för den klubb vars 
lag kvalificerat sig. Klubben bestämmer sedan vilka 
spelare som ska ingå i laget, normalt i dialog med 
dess besättning i 2022 års Elitserie. 
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I tillägg till EBL:s regler för deltagande, gäller för 
SBF:s vidkommande följande för det i CC 
representerande laget: 

 Samtliga lagets spelare ska ha betalt 
medlemsavgift för verksamhetsåret 
2023/2024, och 

o spelare som deltog aktivt i laget i 
Elitserien 2022, tillåts vara 
representationsmedlem i annan 
klubb verksamhetsåret 2023/2024; 

o spelare som inte deltog aktivt i 
laget i Elitserien 2022, måste vara 
representationsmedlem för den 
aktuella klubben verksamhetsåret 
2023/2024. 

 För spelare som är icke-svenska medborgare 
och som inte är folkbokförda (eller 
motsvarande) i Sverige, gäller: 

o inga restriktioner beträffande 
spelare som antingen deltog aktivt 
i laget i Elitserien 2022 eller deltar 
aktivt i något av den aktuella 
klubbens lag i Allsvenskan 2023; 

o klubb får i tillägg nominera högst 
två (2) spelare i denna kategori. 

 
Om Champions’ Cup 2023 ställs in 

För den händelse CC 2023 ställs in, och en ny CC 
blir aktuell först hösten 2024, spelas en intern 
knock out-match över 64 brickor, fördelade på fyra 
segment om vardera 16, mellan det lag som skulle 
ha representerat Sverige från Elitserien 2022 och 
motsvarande från Elitserien 2023, för att avgöra 
vilket av de båda lagen som ska representera i CC 
2024. 

 

 

Förtydligande av Rättelse av fel i 
resultatet (Lag 79C1) 

För Allsvenskan tar korrigeringsperioden slut 30 
minuter efter det att det officiella resultatet i 
respektive omgång blivit tillgängligt för granskning. 
Med omgång avses i detta fall respektive 
centralhelg. 

 
 
Förtydligande av överklagande (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.  För Allsvenskan innebär detta 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  
För 20 och 24 brickor enligt WBFs kontinuerliga 20-0-skala 
 

Antal 
brickor 20 24 

  
20 24 

  
20 24 

IMP-diff    IMP-diff    IMP-diff   
0 10.00 10.00  25 15.45 15.08  50 18.63 18.19 
1 10.28 10.25  26 15.61 15.24  51 18.73 18.29 
2 10.55 10.50  27 15.77 15.39  52 18.82 18.38 
3 10.82 10.75  28 15.93 15.54  53 18.91 18.47 
4 11.08 10.99  29 16.08 15.69  54 19.00 18.56 
5 11.34 11.23  30 16.23 15.83  55 19.09 18.65 
6 11.59 11.46  31 16.38 15.97  56 19.17 18.74 
7 11.83 11.68  32 16.52 16.11  57 19.25 18.82 
8 12.07 11.90  33 16.66 16.25  58 19.33 18.90 
9 12.30 12.12  34 16.80 16.38  59 19.41 18.98 

10 12.53 12.33  35 16.93 16.51  60 19.49 19.06 
11 12.76 12.54  36 17.06 16.64  61 19.57 19.14 
12 12.98 12.75  37 17.19 16.77  62 19.65 19.22 
13 13.20 12.95  38 17.32 16.89  63 19.72 19.30 
14 13.41 13.15  39 17.44 17.01  64 19.79 19.37 
15 13.61 13.34  40 17.56 17.13  65 19.86 19.44 
16 13.81 13.53  41 17.68 17.25  66 19.93 19.51 
17 14.01 13.72  42 17.79 17.36  67 19.99 19.58 
18 14.20 13.90  43 17.90 17.47  68 20.00 19.65 
19 14.39 14.08  44 18.01 17.58  69  19.72 
20 14.58 14.26  45 18.12 17.69  70  19.79 
21 14.76 14.43  46 18.23 17.79  71  19.85 
22 14.94 14.60  47 18.33 17.89  72  19.91 
23 15.11 14.76  48 18.43 17.99  73  19.97 
24 15.28 14.92  49 18.53 18.09  74  20.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exempel: 
I en 20-brickorsmatcher vinner lag A 
med 11 imp över lag B. Lag A erhåller 
då 12.76 VP och lag B 7.24 VP. 
 
I en 20-brickorsmatcher vinner lag A 
med 70 imp över lag B. Lag A erhåller 
då 20.00 VP och lag B 0.00 VP. 
 
I en 24-brickorsmatch vinner lag A med 
70 imp över lag B. Lag A erhåller då 
19.79 VP och lag B 0.21 VP. 

Vid VP på orange bakgrund delar de 
båda lagen på tilldelade mästarpoäng. 


