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Örebro 21 september 2022 

Hej Lagkapten, 
 

Årets sista sammandrag för Elitserien/Superettan spelas den 14-16 oktober på Scandic Väst i Örebro.  

Du som får detta står som lagkapten för ett lag i Elitserien/Superettan och måste se till att delge 
informationen till dina lagkamrater.  

Hotell 
OBS!!! Om ni inte redan bokat hotell är det sista dag för rabatterade priser 21 september, d.v.s. 
IDAG. 

Svenska Bridgeförbundet har förhandlat med Scandic Väst; nedanstående erbjudande finns för 
deltagande lag i Elitserien och Superettan (priserna gäller per rum och natt):  

Enkelrum 898 SEK, dubbelrum 1205 SEK. 

I ovanstående pris ingår frukost, lunch på lördagen samt fikapaket. Fikapaketet består av kaffe, the 
och kaka från kaffebuffén samt färsk frukt i spellokalen.  Önskas specialkost av något slag, exempelvis 
pga. allergi, måste detta anges i samband med hotellbokningen.   

Mat/fikapaketet är Obligatoriskt. Det ingår i hotellavgiften om man bor på Scandic Väst samt har 
bokat med kod ”Tävlingsspel 2022” . Bor du någon annan stans, bokar senare eller utan rabattkod 
tillkommer 256 kr/spelare. Faktura skickas i efterhand vid koll mot hotellbokningen.  

Bokning görs direkt till Scandic Väst 019-767 44 00; välj att tala med reception/restaurang i det 
talsvar som följer (se till att välja ”val 2”, annars hamnar du i Scandics centrala bokningssystem för 
Sverige och då blir det fel. Vid bokningen uppge ”Tävlingsspel 2022”. Betalning sker enligt hotellets 
anvisning direkt till dem. Bokning kan även göras via mail på orebrovast@scandichotels.com  senast 
21 september. 

 

Tabell 

Ställningen i Elitserien/Superettan kan ni se här: https://www.svenskbridge.se/allsvenskan-
2022/div1-tabell   

Running scores, IAF, BBO-schema finns vis SWAN:  

Elitserien: https://magictd.com/swan/magic/www.php?nsid=2100  

Superettan: https://magictd.com/swan/magic/www.php?nsid=2101 
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Systemdeklarationer 

Varje par är skyldigt att medföra två kompletta, likalydande och godkända deklarationskort på WBF-
modell till bordet. 

Systemdeklarationer för samtliga par finns här: https://www.svenskbridge.se/allsvenskan-
2022/systemdeklarationer  Glöm inte att uppdatera om ni gjort ändringar.  

Ev uppdaterade systemdeklarationer skickas till carina@svenskbridge.se   

 

Förseningar, tidsöverdrag 
Bestämmelser för sen ankomst och långsamt spel finns beskrivet på sida 25-26 i Generellt regelverk 
för tävlingar inom SBF 2022/2023. (finns här: http://www.svenskbridge.se/allsvenskan-
2022/dokument)  

 

Speltider, Upplägg, Guldpoäng 
Speltider för sammandraget ser du nedan.  

Information om matchordning, deltagande lag m.m. finner du på hemsidan via följande länk. 
http://www.svenskbridge.se/allsvenskan-2022/div1 

I Elitserien och Superettan spelas 24-brickorsmatcher. I Elitserien tävlas om 12 guldpoäng per match, 
i Superettan om 8 guldpoäng per match. Totalsegraren i Elitserien erhåller därutöver 20 % i bonus på 
sina inspelade guldpoäng. I mästarpoänghänseende räknas resultat inom VP-intervallet 7.00 – 13.00 
som oavgjord match. 

Fredag 14 oktober 
Rond 6 15.00-16.40; 16.55-18.35 
Middag 18.35-19.45 
Rond 7 19.45-21.25; 21.40-23.20 

Lördag 15 oktober 
Rond 8 10.00-11.40; 11.55-13.35 
Lunch 13.35-14.45 
Rond 9 14.45-16.25; 16.40-18.20 
Rond 10:1 18.35-20.15 

Söndag 16 oktober 
Rond 10:2 09.00-10.40 
Rond 11 10.55-12.35; 12.50-14.30  
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BBO 

En match från varje rond i Elitserien kommer att sändas på BBO. 

 

Trivsel och disciplin 

Trivselregler för Svenska Bridgeförbundet gäller och finns beskrivet i Generellt regelverk för tävlingar 
inom SBF 2022/2023. (finns här: http://www.svenskbridge.se/allsvenskan-2022/dokument) 

Under pågående rond/halvlek får man inte lämna bordet, förrän alla brickor spelats. Om en spelare 
ändå önskar lämna bordet skall TL tillkallas. Brott mot detta ger först en varning därefter är 
bestraffningen 2 VP i avdrag för varje tillfälle. Om lagkamrater från olika bord kunnat utbyta 
information under pågående spel, skall detta bedömas som förlust med WO. 

Frågor 
Allsvenskans tävlingsbestämmelser finns på http://www.svenskbridge.se/allsvenskan-
2022/dokument. Frågor besvaras av Johan Grönkvist: 019-277 24 81 eller jgr@svenskbridge.se 
 
Med vänliga hälsningar  
Svenska Bridgeförbundet 

För TK 

Carina Wademark 


