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AVGIFTER GÄVLEBORGS BF OCH FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE 2020/2021 

  

Allmänt  

Förbundsavgifter ska erläggas av arrangerade klubbar. För DM-tävlingarna betalar distrikt till 

Förbundet alla förbundsavgifter. Startavgifter för Allsvenskan Div IV faktureras de klubbar 

som har de anmälda lagen. GBF står för alla silveravgifter. 

  

DM – Tävlingar   Beslutade av GBFs styrelse 

Par-, mixed- och veterankval Ingen avgift tas ut som går till GBF. 

Parfinal 200 kr/spelare 150 kr/spelare går till GBF och 50 kr/spelare går till klubben 

Mixedfinal 200 kr/spelare 150 kr/spelare går till GBF och 50 kr/spelare går till klubben 

Damdirektfinal 150 kr/spelare 100 kr/spelare går till GBF och 50 kr/spelare går till klubben 

Veteranfinal 200 kr/spelare 150 kr/spelare går till GBF och 50 kr/spelare går till klubben 

Junior 50 %  av spelavg./spelare 50 kr/spelare går till klubben och resten till GBF 

Lagkval 800 kr/lag, -100 kr/junior i laget, 50 kr/spelare går till arrangörsklubben för 

 en dag, resten till GBF som i sin tur betalar 500 kr/lag för alla deltagande 

 lag i kvalet till Förbundet. Lagda brickor är ett krav i kvalet. 

Lagfinal 800 kr/lag, -100 kr/junior i laget, 50 kr/spelare går till arrangörsklubben för 

 en dag, resten till GBF. Lagda brickor är ett krav i finalen.  

HighLow 50 kr/spelare, 25 kr/junior (minsta deltagarantal 16 par) 0 kr/person går 

 till GBF och 50 kr/spelare går till klubben 

Individuellt 100 kr/spelare 50 kr/junior (minsta deltagarantal 20 spelare) 50 kr/person 

 går till klubben. 50 kr/person går till GBF. 

 

GBF betalar till Förbundet 100 kr/spelare som deltagit i kvalet eller direktfinalen för Par, 

Dam, Mixed och Veteraner. I alla DM-finaler så står arrangörsklubben för blommor eller 

något annat som vinnaren/vinnarna får gäller ej i DM-lag kvalet, (inga priser delas ut då). 

GBF står för alla silverpoängen. 

  

Ersättning till Klubbarna vid DM-finaler även HighLow och Individuellt. 

Brickläggning: 
Står arrangerande klubb för, (förslagsvis 2 kr/ bricka). Alla DM-finaler ska ha lagda brickor. 

Tävlingsledare/Sekretariat till samtliga DM-tävlingar står GBF för. 

Hel dag                                                 1000 kr för icke spelande TL annars halv ersättning 

Två dagars                    1500 kr för icke spelande TL annars 1000 kr 

Om en icke spelande TL inte bor på orten som DM-tävlingen går på så betalar GBF ut 

reseersättning till TL förutom ovanstående ersättning. 

Allsvenskan 

Div. IV 600 kr/lag varav 330 kr går till Förbundet, resten till GBF. 

AVGIFTER TILL FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE 

 Avgiften dras automatiskt från klubbens ruterkonto efter rapporterad tävling. 

Pengarna går till Förbundet, (ej till distriktet). 

 Vår-/Höstsilver per speltillfälle 15 kr/spelare, även spelavgift för silver tas ut som 

nedan. Pengarna går till Förbundet, (ej till distriktet). 

 

Detta är per speltillfälle som följande avgifter tas. (Från o med 2014-07-01.) 
Bronspoäng 3,50 kr/spelare i partävling och 1,15 kr/bricka i lagtävling 

Silverpoäng 7,50 kr/spelare i partävling och 1,30 kr/bricka i lagtävling 

Guldpoäng 15 kr/spelare i partävling och 5 kr/bricka i lagtävling 

Pengarna går till Förbundet, (ej till distriktet). 


