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Regler för öppna DM-lag Jämtland-Härjedalen 

Arrangör 

Centralt arrangerande klubb fastställs på JHBF:s årsmöte.  

Arrangören fastställer avgiften för lagen och resebidrag till finalen enligt gällande regler. Eventuella 
bordsavgifter tas ut av klubbarna. 

Kval 

Kvalet genomförs på klubb tillhörande JHBF.  

För att få bilda en egen kvalgrupp krävs att minst 4 lag deltar i kvalgruppen.  

I första hand ska lag, som innehåller spelare som tillhör klubbar som ligger inom kvalgruppen, spela i 
gruppen eller om laget innehåller spelare från andra klubbar ska minst 2 spelare i laget tillhöra dessa 
klubbar. Undantag från denna regel kan beviljas av den centrala arrangören om det behövs för att 
”fylla” gruppen. 

Kvalet genomförs efter riktlinjer från den centralt arrangerande klubben. 

Final 

Den centralt arrangerande klubben genomför finalen. 

Antal deltagande lag i finalen är:  
- Om kvalet innehåller 22 eller fler lag spelas den på 12 lag med 10 brickor per rond 
- Om kvalet innehåller färre lag spelas den på 10 lag med 12 brickor per rond 

Finallagen utses enligt följande: 
1. De lag som spelade SM-semifinal året innan genererar friplats till den grupp laget 

kvalar i. Dvs. om ett lag tackar nej till att spela semifinal tackar man också nej till 
friplats året efter. Minst 3 spelare ska kvarstå i laget för att generera friplats. 

2. Övriga platser i finalen utses i enlighet med samma riktlinjer som gäller för SM-
finaler. Dvs. kvot efter antal spelande lag i kvalgruppen. 

3. Om 2 eller fler grupper får samma kvot, kommer platserna att fördelas efter ett 
rullande schema. 

4. Från en och samma kvalgrupp kan inte samtliga lag gå vidare till final. Dvs. om en 
kvalgrupp innehåller så många friplatser att alla lag skulle gå till final enligt ovan-
stående regler görs en justering så att antalet friplatser blir mindre än antalet lag i 
kvalgruppen. 

Spelare från andra distrikt 

Kan ingå i vilket lag som helst men med samma restriktioner som ovan vad gäller antal. Men det lag 
de ingår i kan inte bli distriktsmästare. Detta lag är alltså inte berättigade till DM-plaketter men 
om DM-tävlingen samtidigt är kval till SM-semifinal eller SM-final så kan laget kvalificera sig dit 
via deltagande i DM. De ”utsocknes” får dock inte reseersättning men det kan de i laget som är 
från Jämtland/Härjedalen få, om sådan ersättning utgår i det aktuella fallet. 

- * - 

Reglerna är fastställda av JHBF:s styrelse i februari 2011. Några förtydliganden gjordes på JHBF:s 
styrelsemöte 2018-02-01 och ett exempel på hur platserna från kval till final fördelas lades till 
(bifogas). 

/Clas-Göran Persson 
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Bilaga: Fördelning av finalplatser mellan kvalgrupperna – ett beräkningsexempel 
från spelåret 2017/18. 

Antal lag 
Västra gruppen = 4 lag 

Södra gruppen = 5 lag 

Härjedalsgruppen = 4 lag 

Östersundsgruppen = 6 lag (och 2 friplatser från i fjol) 

Totalt 19 lag 

 

 

Finalfördelning av platser 
Ös: 6/19*8 = 2,526 = 2 platser + 2 friplatser = 4 platser 

Sö: 5/19*8 = 2,105 = 2 platser = 2 platser           

Vä: 4/19*8 = 1,684 = 1 plats + 1 plats på kvot = 2 platser 

Hä: 4/19*8 = 1,684 = 1 plats + 1 plats på kvot = 2 platser 

 
Om någon grupp inte kan ställa upp med sitt antal finalplatser blir det enligt 

kvot: 

Reserv 1: Östersundsgruppen (restkvoten 2,526 – 2 = +0,526 är störst) 

Reserv 2: Södra gruppen (restkvoten 2,105 – 2 = +0,105 är näst störst) 

Reserv 3: Lottning mellan Västra och Härjedalen (restkvoterna 1,684 – 2 = –0,316 är 

               minst och Väst och Härjedalen har samma kvot; alltså lottning) 

 


