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FAKTA 
Partävlingen är öppen för alla medlemmar. Ingen 
föranmälan krävs och max B-system får spelas.  
 
Guldgruvan spelas så här; under lördagen den 6  
augusti spelas ett Gröna Hissen kval över 42 
brickor, start klockan 15.30.  
 
Slutresultatet i Gröna Hissen på lördagen rankar 
alla par och fördelar dem till finalerna som spelas i 
olika grupper. Detta spelas söndagen den 7 augusti 
med start 09.30 och 20 par i varje grupp. Där gäller 
vanlig partävling och att alla ska möta alla i grup-
pen, över tvåbrickors ronder. Totalt spelas alltså 38 
brickor i finalerna. Carry Over används endast till 
A-gruppen från kvalet (se tävlingsreglementet för 
specifikation).  
 
Detta betyder att de 20 främsta i lördagens kval 
bildar grupp A, 21-40 grupp B osv.  
 
Det unika med Guldgruvan är att alla grupper 
spelar om Guldpoäng! Så även om du kvalar in på 
sista plats har du chans att vinna såväl prispengar 
som att åka hem med guldpoäng! 
 



 



AVGIFTER 
Guldgruvan kostar tre spelavgifter per spelare för 
båda dagarnas spel. Festivalklippet gäller också! 
Erläggs spelavgift kontant vid bordet 300:-.   
 

PRISER 
50% av startavgifterna fördelas till priser enligt 
följande: 1000 kronor till varje gruppsegrare. 
Övriga pengar fördelas på de fem främsta paren i 
A-gruppen. 
 
Vid 160 par skulle det ge följande priser per par i 
grupp A: 1:an 16 000 kronor, 2:an 8 000 kronor, 
3:an 4 000 kronor, 4:an 2 000 kronor och 5:an  
1 000 kronor. Gruppsegrare i grupperna B-J får 
1000 kronor vardera per par. 
 

MÄSTARPOÄNG 
I Guldgruvan spelar man bara om guldpoäng. I A-
gruppen delas det ut 10-7-5-4 gp till de fyra främ-
sta, I B och C gruppen 3-2-1 gp, I D-E 2-1 gp och i 
alla efterföljande F+ ges 1gp till segrarna. 
 

Kom och gräv guld du med!


