
 

 

 

 

 

Örebro 2017-07-18 

Hej lagkapten, 
Du har anmält ett lag till Chairman’s Cup och vi hoppas att du och dina lagkamrater får en fantastisk 
upplevelse i Örebro under årets Bridgefestival. Nog för att vi utgår från att alla läser vad som gäller 
och uppdateras på Bridgefestivalens sajt på nätet (http://www.svenskbridge.se/festival-2017) men 
här kommer några sista kom-i-håg.  
 
Tidpunkter: 
Chairman’s Cup spelas lördag 29 juli till torsdag 3 augusti. Senaste anmälan fredag 28 juli, 20.00. 
Kaptensmöte sker på Scandic Grand, i lokal ”Elvy” på lördagen den 29 juli. Detta möte hålls två 
gånger, först 11.30 på engelska och därefter 12.00 på svenska. För mer detaljerat spelschema se 
Festivalguiden som du också kan hämta på Bridgefestivalens sajt. 
 
Erläggande av startavgift: 
Här har stora förändringar gjorts från tidigare år  
* Startavgiften är 2.800 kr per lag.  
* Vid förskottsbetalning senast onsdag 26 juli ges 400 kr rabatt. Distriktslag spelar gratis och lag med 
minst fyra juniorer spelar också gratis. 

För att erhålla rabatten om 400 kronor måste startavgiften ha förskottsbetalats via bankgiro  
373-3482, kom ihåg att i meddelanderutan ange ”Chairman’s Cup och ditt lags namn”. Pengarna ska 
finnas på SBF:s konto senast den 26 juli 2017. Om förskottsbetalning via bankgiro ej gjorts kan man 
betala som vanligt i infodisken och avgiften ska vara betald före spelstart! 

Viktigt för lag från SM Par Veteran: 
SM Par Veteran och kvalet i Chairman’s Cup (CC) överlappar några ronder. Därför kan lag givet vissa 
förutsättningar tillåtas att starta i rond 3 i CC. Det intressanta är hur många spelare i laget som inte 
deltar i SM Par Veteran. Vid fyra eller fler sådana spelare måste de påbörja CC-spelet i rond 1, vid tre 
eller färre får de starta i rond 3. För lag som påbörjar spelet i CC i rond 3 gäller följande:  

1. Obligatorisk föranmälan till kansliet om att få starta i rond 3. Föranmälan ska ske före spelstart i 
SM Par Veteran fredag 28 juli.  
2. Dessa lag får starta med en transport om 20 VP, det vill säga 50 % av 20-0-skalan.  
3. Begränsad rätt att lägga till spelare i laget senare i tävlingen, det vill säga kriterierna för 
startronden får inte ändras. 

Med vänliga hälsningar, 
 

 
Micke Melander 
Svenska Bridgeförbundet 
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