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Sandvikens BK 

Bjuder in till lite frihet i ”skogen” under pandemins grepp. 

 

 

 

Vill du vara med och spela bridge? 

Vi tror det! 



    Inbjudan    
SKOGEN 

Vi arrangerar ”vårvinter” bridge med spel på BBO via en ”gröna hissen” och ett slutspel med 4 eller fler 

divisioner där alla möter 3 lag. Det innebär att man i ”de” flesta matcherna möter lag som är ungefär lika bra 

enligt SBF:s handikappsystem som vi baserar första omgångarna efter. Från och med omgång 3 möter man det 

lag som ligger närmast i tabellen osv. Man kan inte mötas två (2) gånger under de 8 grundomgångar som är 

gröna hissen. Därefter placeras lagen in enligt placeringen och möter där 3 lag. 8 matcher över 24 brickor och 3 

matcher över 24 brickor. Totalt 11 matcher.  Det bästa är att alla lag har lika stor chans på prispengarna då de 

fördelas lika oavsett antalet anmälda lag i respektive slutspel.  

Vad: Lag spel över BBO med förslag på en fast speldag. Tisdagar. Med möjlighet till spel inom 4 dagar 

från det fasta datumet. 

Vilka: Alla medlemmar inom SBF är välkomna, DOCK skall laget innehålla minst 75 % av medlemmar från 

Gävleborgs BF (GBF) Max antal spelare per lag är begränsade till 8 st. (Undantag kan ges) 

Hur: Gröna hissen med ranking enligt SBF:s handikappsystem i de två första omgångarna. Ranking 

baseras på de 4 spelare i laget som har ”lägst” handikapp 6/1 2021 eller per den 15/12 2020 

beroende på om SBF har uppgraderat HCP på hemsidan. Högst rankade lag möter det näst högsta 

osv. Från och med omgång 3 spelas en ren gröna hissen där man möter det lag som oftast ligger 

nära varandra i tabellen. Efter 8 omgångar delas lagen upp enligt tabellen i 4 divisioner där alla 

möter alla för att utse divisionsvinnarna. (Förslaget nedan enligt 16 anmälda lag. Vid fler lag 

kommer fler lag att spela slutspel alternativt att slutspelet utökas med X antal divisioner. 

När: ”SKOGEN” spelas under perioden 12/1 – sista speldag 6/3 2021. 8 Matcher. Slutspelet 9/3 – sista 

speldag 26/3 2021. 3 matcher. Samtliga lag spelar 11 matcher. 

Kostnad: 1 000 kr / lag. 70 % (700 kr/lag) går tillbaka i prispengar. Prispengar delas ut till de tre (3) första i 

respektive division.  

Betalning: Se nedan. Startavgiften skall sättas in på Sandvikens BK:s bankkonto 8103-4 173 000 413-0 

senast den 5/1 2021. 

Priser: Förutom silverpoäng enligt SBF:s skala så delas prispengarna jämnt över de 4 slutspelsgrupperna. 

Prispengar kommer att justeras upp eller ner enligt anmälda lag. 

Anmälan: Senast den 5/1 2021. Vi vill ha lagnamn, kapten och övriga spelare (minst 4 st)                            

enligt länk: BBO Liga Skogen. | Svenska Bridgeförbundet (svenskbridge.se)  

Sedan mailar kapten medlems-ID och BBO nicknamn samt mail och telenummer till kapten och 

information där prispengar kan skickas. Anmälan skickas till tore.enbarr@gmail.com eller 

kbm.maltein@telia. com eller lennart.bridge@gmail.com 

Nöje: Ta chansen att spela bridge under pandemin, det är inte krångligt att spela på BBO. Oavsett om 

man har provat eller inte så finns vi till hands för att stötta och hjälpa till om det uppstår 

situationer där hjälp behövs.       

http://www.svenskbridge.se/kalender/82498
mailto:tore.enbarr@gmail.com
mailto:kbm.maltein@telia.%20com


Skogen: 16 lag Gröna hissen över 8 omgångar á 24 brickor. 12 * 2 brickor med halvtidsbyte 

 

    Placering 1 – 4. Björn ligan 

            Placering 5 – 8. Varg ligan 

           Placering 9 – 12. Lo ligan.   

    Placering 13 – 16. Järv ligan. 

Vi fyller på med ligor utifrån antalet anmälda lag. Kan bli 5 eller fler lag i slutspelet i någon liga om det blir en 

succé med antalet lag       Efter ”Gröna Hissens” 8 omgångar placeras lagen i enligt ovan där alla möter alla (3 

matcher) över 2 * 12 brickor med halvtidsbyte. 

Vinnare i respektive ”liga” tar hand om den stora prischecken. De tre första lagen erhåller prispengar jämnt 

fördelat över fyra (4) divisioner i detta förslag med 16 lag. Ju fler vi är tillsammans ju bättre för klubbarna. 



DATUM FÖR LOTTNING OCH SPEL  

Under förutsättning att båda lagen är överens kan matcher tidigareläggas. De 2 första omgångarna ser lagen efter 

lottning som sker enligt fastlagen regel den 6/1. Första möjliga speldag är när lottningen är klar. Sista möjliga 

speldag är ”se nedan”. För skogen är sista speldag den 6/3. Slutspelets sista speldag är 28/3. 

Vi förutsätter att största möjliga flexibilitet visas gentemot ett lag som anmäler svårigheter att kunna ställa upp på 

”ordinarie speldatum”.  Innan man anmäler laget bör kapten ta en diskussion med laget där man åtminstone ser att 

man kan spela de ”flesta” matcherna på tisdagar, om man inte kan spela ordinarie dag är det viktigt att så snart 

som möjligt informera motståndarens kapten om detta. Här får lag som inte kan på ordinarie speldag finna sig i att 

acceptera ett av två förslag från motståndarlaget. Samtliga matcher i respektive omgång skall vara spelad dagen 

innan nästa omgång startar. Annars går WO in enligt SBF:s regler. 

I slutspelet kommer 3 matcher att spelas, och det är möjligt att här får man möta ett lag man redan mött i 

grundserien. Lagen tar inte med några poäng från grundspelet in i slutspelet. (Vid fler lag än 16 gäller att de 2 (3) 

lägre divisionerna kan komma att innehålla 4-5 lag. slutspelsdivisioner som innehåller 4 eller 5 lag ingår kommer 

varje lag att bara möta 3 andra lag. I de divisionerna kommer i första hand lag som redan mötts i grundspelet att 

inte mötas igen i slutspelet, i andra hand lottas ordningen.) 

Ordinarie speldagar 

 Speldagar Sista Speldagar Sista 

 SKOGEN Skogen Slutspel Slutspel 

1 12/1. 16/1. 9/3. 15/3. 

2 19/1. 23/1. 16/3. 22/3. 

3 26/1. 30/1. 23/3. 26/3. 

4 2/2. 6/2.  För priser 

5 9/2. 13/2.   

6 16/2. 20/2.   

7 23/2. 27/2.   

8 2/3. 6/3.   

  För lottning   

  slutspel   
 

Att spela match på BBO 

Det lag som nämns först i matchordningen i varje rond är Hemmalag. Hemmalaget ansvarar att matchen läggs upp 

på BBO och rapporteras snarast efter varje omgång. Att lägga upp en match i BBO är inte svårt och beskrivs i 

spelarmanualen. Begränsningar finns i BBO för helt nya medlemmar med mindre än 100 inloggningar och kan 

innebära att annan spelare i matchen ombeds att sätta upp matchen. Om ingen har behörighet att starta matchen får 

kontakt tas med arrangörerna. Information om vilka som kan stötta och hjälpa till med uppläggning av match 

skickas ut till alla så fort lottningen ligger klar. Oavsett hemma eller bortalag så är det inget som hindrar att 

bortalaget starta matchen och även rapporterar den. I Skogen är matchlängden 24 brickor, 2*12 med halvtidsbyte. 

Av tekniska skäl hos BBO måste detta sättas upp som två separata matcher. Funktionen ”Ångra” skall vara 

aktiverad! Åskådare skall inte tillåtas! Barometer skall inte aktiveras!  

Arrangörerna kan dessvärre inte erbjuda teknisk service inför eller under matcherna. 

Regler 

Bridgeförbundets regler och regelverk gäller för BBO Skogen. Nyckel till allt är att vara VÄNLIG och 

HJÄLPSAM. Vi har alla varit nybörjare, nu är det verkligen på tiden att alla ställer upp för dem som ska spela på 

BBO för första gången. 

 



Rapportering efter avslutad match 

Efter avslutad match skickar både hemmalag och bortalag in vilka som spelat respektive halvlek, resultat efter 12 

brickor (halvtid) och 2:a halvleks resultat, ett slutresultat. Det sammantagna VP resultatet räknar Tore 

(Kent/Lennart) ut genom att rapportera matchen på nätet.  

Om inte resultatet är inrapporterat senast 17:00 dagen efter ordinarie speldag så kommer bägge lagen att få en 

påminnelse via mail. Hemmalaget får då 2 VP:s avdrag automatiskt OM man inte har informerat spelledningen att 

man spelar på annat datum. Gäller alltså även om matchen flyttas fram. Skulle lagen inte komma överens eller av 

någon anledning inte spela inom ramen för speltider så döms WO.  

System – Alert - Ångra 

System och Alerteringar: o SBFs regler för tillåtna system tillåts till max 8 prickar.  

Innan varje match ska motståndarlaget få en kopia av de spelande parens deklarationer. Deklarationer bör skickas 

senast tre dagar före match.  

Man alerterar egna bud. Eftersom partnern inte kan se alerteringarna, och därmed otillåten information till 

partnern inte är en fara, uppmuntrar vi alla att alertera generöst, även t.ex. artificiella dubblingar och bud på alla 

nivåer.  

Den som vill få ett bud närmare förklarat kan klicka på budet. Man kan också via privat chatt till, men endast till 

spelare som avgav ett bud eller spelade ett kort, be om förklaring. På detta sätt minskas faran för att man får 

felaktiga förklaringar. Det är viktigt att inte chatta ”till bordet” med frågor eller förklaringar utan ”privat”!  

Om motståndare ber om en förklaring av ett bud eller spel ska en ska förklaringen omfatta hela den 

överenskommelse som finns inom paret. Var så tydlig som möjligt. Motståndaren har rätt att få veta innebörden 

av bjudna bud, om relevanta alternativa bud som inte bjöds och om slutsatser från valet av bud där dessa har med 

parets överenskommelser att göra. Om det inte finns någon överenskommelse så ska man svara just detta. Stopp 

tillämpas i en något annorlunda utformning än vid live-spel. En obligatorisk tankepaus på ca 8-10 sekunder är 

påbjuden (i) efter motpartnerns hoppande bud; (oi) i konkurrensbudgivning, också utan hopp, på tretricksnivån 

och däröver.  

Ångra (dvs rätten att be om att få ångra senaste bud eller senast spelade kort): Funktionen skall vara aktiverad. 

Det ges förtroende för att ingen ber att få ångra ett avgivet bud eller spelat kort för att man kommer på att det inte 

var genomtänkt, utan uteslutande för att man råkat komma åt att klicka på fel knapp. OBS att det inte är en 

rättighet att få ångra, utan ångra-funktionen uttrycker en önskan om att få göra det. Bägge motståndarnas 

godkännande krävs. Sker så inte måste given spelas färdigt med avgivet bud eller spelat kort. OBS att givens 

första utspelskort aldrig får tillåtas ångras. 

Speltider 

Vi försöker starta matcherna 18:00 men det är upp till varje kapten att komma överens om starttid. 

För den inledande Gröna Hissen är speltiden 90 minuter per halvlek. 

I slutspelet 2 * 12 är speltiden 90 minuter per halvlek. 

Uppkoppling / Elavbrott 

Varje spelare gör vad man kan om det sker olika avbrott. Exempelvis kan man: 

- Sätta in reserv. 

- Avvakta och se om problemet löser sig. 

- Spela klart matchen på annan tid eller dag, efter överenskommelse mellan lagkaptenerna. (Dock alltid 

enligt spelschemat) 

Om det inte går att lösa får det ”felande” laget lämna WO. 

 



WALK-OVER (”W.O.”)  

W.O. kan endast utdömas av Huvudtävlingsledaren Tore Enbarr eller med Tore och en utsedd jury.  

Regler för WO sker enligt SBF:s regelverk. Om ett lag utan rimlig förklaring lämnar WO vid 2 matcher utesluts 

laget och ingen startavgift återbetalas. 

 

Priser 

Efter avslutad gröna hissen påbörjas slutspelet med 3 matcher. 24 brickors VP räknas. Efter tre matcher har varje 

division en tabell där de tre (3) första lagen i varje division erhåller prispengar enligt följande: 

1:a pris: 1 600 kr. 

2:a pris:    800 kr. 

3:e pris:    400 kr. 

Samtliga prispengar fördelas jämnt över de 4 divisionerna. Blir det många divisioner så är principen den samma. 

Tre (3) lag i varje division erhåller prispengar. 

Vi hoppas att just du är intresserad av att anmäla ett lag, är du ensam spelare eller saknar spelare för ett lag, hör av 

dig så ska vi se hur vi kan hjälpa till att skapa ett lag med minst 4 spelare som kan spela bridge en kväll/dag i 

veckan då pandemin troligen håller oss borta från klubbarnas ordinarie verksamhet under lång tid framöver. 

Väl mött 

Mvh 

Kent Maltein och Tore Enbarr 

 

LÄNKAR: 

Anmäl lag:  BBO Liga Skogen. | Svenska Bridgeförbundet (svenskbridge.se) 

BBO   Bridge Base Online 

BBO Spel  bbo_manual_lagspel_ver_ml_201016.pdf (svenskbridge.se) 

Skapa lagmatch på BBO bbo_manual_lagspel_ver_ml_201016.pdf (svenskbridge.se) 

VP Skala  vp-skalor_2_sidor_0.pdf (svenskbridge.se) 

Regelverk för onlinespel 19-20_on-line_general_coc.pdf (svenskbridge.se) 

SBF  Svenska Bridgeförbundet (svenskbridge.se) 

Sandvikens BK  Sandvikens BK | Svenska Bridgeförbundet (svenskbridge.se) 

 

Kenta tänker: 

De flesta klubbar har öppnat upp under hösten, kanske med minskat deltagande eller som jag har sett med 
ungefär 30 – 50 procent samma spelare som deltagit. Om min tes stämmer så sitter det en otrolig mängd spelare 
som kanske inte kommer till spel förrän till hösten 2021. Se till att ni i varje klubb i länet pratar och frågar om de 
vill vara med, många är idag urless på isoleringen. Att jag väljer länet som upplägg är att det kan ge en mereffekt 
när pandemin väl är över.  

BBO är inte socialt, men vi kan göra en stor skillnad genom att träffas på nätet och spela BRIDGE       

http://www.svenskbridge.se/kalender/82498
https://www.bridgebase.com/v3/
https://www.svenskbridge.se/sites/default/files/official_documents/bbo_manual_lagspel_ver_ml_201016.pdf
https://www.svenskbridge.se/sites/default/files/official_documents/skapalagmatch.pdf
https://www.svenskbridge.se/sites/default/files/official_documents/vp-skalor_2_sidor_0.pdf
https://www.svenskbridge.se/sites/default/files/official_documents/19-20_on-line_general_coc.pdf
http://www.svenskbridge.se/
http://www.svenskbridge.se/sandvikens-bk

