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1. Anmälan och avgifter  

Anmälan till Minibridge Cup (i fortsättningen 

benämnd MBC) ska vara Svenska Bridgeförbundet 

(SBF) tillhanda senast vid utgången av den 18 

oktober 2022. Ett lag anses anmält först när 

anmälningsavgiften inkommit till SBF:s bankgiro 

(373-3482 – Märk betalningen med MBC samt 

kaptenens MID-nummer). 

Av anmälan, vilken görs på SBF:s hemsida, ska 

tydligt framgå lagnamn, lagkapten (som måste ha 

aktiv e-postadress i SBF:s medlemsregister). 

Kaptenen kommer att få en länk för att 

komplettera anmälan med lagmedlemmar, samt 

välja postnummer för önskad spelplats.  

Det postnummer laget uppger måste uppfylla ett 

av villkoren nedan och måste vara på svensk mark: 

• folkbokföringsadressen för lagets 

mentor/kapten 

  eller 

• representationsklubbadressen för lagets 

mentor/kapten. 

• Eller ONLINE 

Lottningen görs företrädesvis utifrån postnummer-

tillhörighet, så att ronderna fram till och med 

Round of 64 i så stor utsträckning som möjligt 

spelas på lokal eller regional basis. Eventuella 

frågor beträffande anmälan besvaras av SBF:s 

kansli, kansliet@svenskbridge.se 

Anmälningsavgiften är 400 kr/lag. 

 

2. Definitioner 

2.1  Spelare 

Spelare anses vara tillhörig laget först när 

vederbörande spelat för laget; se dock punkt 2.2. 

I MBC finns två typer av spelare: mentorer och 

adepter. 

 

2.1.1   Mentor 

Med mentor avses person som är medlem i någon 

klubb ansluten till SBF eller till annat nationellt 

bridgeförbund och som är lagmedlem i lag 

ingående i MBC. 

Det är mentors eget ansvar att kontrollera att 

medlemsavgift är erlagd för det att vederbörande 

deltar i sin första match. 

Lag får ha fler än en mentor, men maximalt en (1) 

mentor får delta i varje halvlek i matchen. 

Mentor får inte delta i fler än ett (1) lag. 

Mentorn är lagets kapten. Om laget har fler än en 

mentor, är det endast en av dessa som kan vara 

kapten (och därmed tillika lagets kontaktperson; se 

punkt 1). 

 

2.1.2  Adept 

Med adept avses person som inte är en etablerad 

bridgespelare. Adepter kan vara medlemmar i SBF, 

samt även gått bridgekurs, men får inte ha uppnått 

mer än 0.50 mästarpoäng vid anmälningstidens 

utgång den 16 oktober 2022. 

Adept får inte delta i fler än ett (1) aktivt lag. Se 

dock punkt 2.2. beträffande adept vars lag blivit 

eliminerat i tidigare ronder. 

 

2.1.3  Otillåten spelare 

Till otillåten spelare räknas mentor som inte erlagt 

medlemsavgift enligt punkt 2.1.1.  

Till otillåten spelare räknas också sådan spelare 

(mentor eller adept) som tidigare deltagit för annat 

lag i MBC. Se dock punkt 2.2. beträffande adept 

vars lag blivit eliminerat i tidigare ronder. 

Lag som använt sig av fler än en (1) mentor per 

halvlek i matchen, räknas som ha använt otillåten 

spelare. 
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Lag som använt sig av otillåten spelare 

diskvalificeras från vidare spel i MBC. Det 

motståndarlag det diskvalificerade laget senast 

mötte, i det fall motståndarlaget förlorat matchen, 

blir då kvalificerat för spel i nästa rond.  

 

2.2  Lag 

Spelarna i ett lag behöver inte komma från samma 

klubb, inte heller samma distriktsförbund (dfb).  

Lag får bestå av maximalt åtta (8) spelare.  

I en enskild match får högst sex (6) av lagets 

spelare delta. Således äger lag rätt att, mellan två 

på varandra följande halvlekar i en match, byta ut 

högst två av de spelare som spelat matchens första 

halvlek. Se punkt 2.1.1. beträffande lag som har fler 

än en (1) mentor. 

Innan spelperioden för Round of 32 börjat, får lag 

kompletteras med spelare upp till maximala åtta. 

Det är tillåtet att lägga till adept(er) som tillhört lag 

som blivit eliminerade i tidigare ronder av MBC 

Fr.o.m. att spelperioden för Round of 32 börjat, får 

lag inte lägga till spelare i laguppställningen som 

inte funnits upptagna där sedan tidigare. 

 

3. Spelupplägg 

MBC är en cuptävling för lag där den/de inledande 

ronden/ronderna spelas inom det postnummer-

område hemmalaget anmält, såvida de båda lagen 

inte är överens om annat. Se dock punkt 4.3.2. 

 

3.1  Grundomgången 

Lag är garanterade att spela minst tre matcher – se 

dock punkt 4.4.1 angående förlust på walk over.  

I grundomgången spelas lokala serier i grupper om 

fyra eller fem lag. De två bästa lagen är 

garanterade avancemang till cupspelet.  

I 5-lagsserier kan även det tredjeplacerade laget 

komma gå vidare till cupspel.  I grundomgången 

omvandlas inspelade IMP till VP enligt 20-0-skalan. 

 

3.2  Cupspelet 

De lag som gått vidare från grundomgången spelar 

cupspel. 

Vinnare i cupmatch är det lag som har flest IMP när 

matchen är färdigspelad. 

 

3.2.1  Reduktion av antal lag till lämplig 

potens av 2 

Målet med cupspelets första rond är att antalet lag 

i rond 2 blir en jämn potens av två (t.ex. 512, 256, 

128, 64 o.s.v.). Det kan ske på olika sätt beroende 

på hur många lag som startar. Spelupplägget vid 

det faktiska lagantalet finns på hemsidan (som 

bilaga till tävlingsbestämmelserna). 

För att nå denna lämpliga potens av två, kan det bli 

aktuellt att låta ett antal lag stå över första 

omgången i cupspelet. Står över i sådana fall de lag 

som har högst medelvärde av inspelade VP i 

grundomgången. 

 

3.3  Lottning och genomförande av 
matcher 

Vid lottning av ronderna fram till och med Round of 

64 ska hänsyn, om möjligt, tas till geografisk 

närhet.  I dessa ronder ska så långt möjligt undvikas 

att man får möta lag som man redan mött i en 

tidigare rond. Undantag kan göras av geografiska 

skäl. 

För alla ronder till och med Round of 32 gäller att 

matchen spelas inom det postnummerområde som 

hemmalaget anmält, såvida inte båda lagen är 

överens om annat, se dock punkt 4.3.2. 

Ansvar för genomförande av lottningen är av 

tävlingsledningen för MBC delegerat till SBF:s 

kansli. 
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3.3.1  Etapperna före Round of 16 

Matcherna omfattar 12 brickor fördelade på två 

halvlekar. Om flera matcher spelas vid samma 

tillfälle äger den lokala arrangören rätt att spela 

med gemensamma givar i sådana matcher.  

 

3.3.2  Slutspelet 

Slutspelet äger rum lördag-söndag den 5-6 augusti 

2023, i Örebro. 

 

3.3.2.1 Round of 16 

16 lag återstår. Ett slutspelsträd tas fram. Fri 

lottning tillämpas till var och en av positionerna i 

slutspelsträdet; denna kommer att genomföras 

livesänd i god tid före den första slutspelsdagen. 

Slutspelsträdet används sedan för resterande 

ronder i slutspelet. 

Round of 16 omfattar 16 brickor fördelade på två 

halvlekar och spelas lördag. 

 

3.3.2.2 Kvartsfinal 

Åtta lag återstår. Slutspelsträdet från Round of 16 

används. Kvartsfinalen omfattar 16 brickor 

fördelade på två halvlekar och spelas lördag. 

 

3.3.2.3 Semifinal 

Fyra lag återstår. Slutspelsträdet från Round of 16 

används. Semifinalen spelas över 16 brickor 

fördelade på två halvlekar och spelas söndag. 

Vinnarna spelar final, förlorarna möts i match om 

tredjepris.  

 

3.3.2.4 Final och match om tredjepris 

Vinnarna av respektive semifinal spelar final, 

medan de båda förlorarna spelar match om 

tredjepris. 

Såväl finalen som matchen om tredjepris spelas 

över 16 brickor fördelade på två halvlekar och 

spelas söndag. 

 

3.4  Seating Rights 

Det lag som är benämnt hemmalag skall placera sig 

Nord-Syd i öppet rum och Öst-Väst i slutet rum. 

Mentor i hemmalaget ska sitta Nord i öppet rum, 

mentor i bortalaget ska sitta Nord i slutet rum. 

Mentorerna sitter kvar på sina platser även i andra 

halvlek.  

Adepterna placerar sig som Syd, Öst och Väst, och 

till andra halvlek byter Syd plats med valfri adept 

på Öst eller Väst.  

Om ett lag väljer att spela matchen på fyra adepter, 

placerar man sig i andra halvlek så, att man inte 

möter samma parkonstellation som i första halvlek. 

 

3.5  Särskiljning 

3.5.1  I grundomgången 

Vid samma antal VP i grundomgången, räknas 

inbördes möte. Om det inbördes mötet slutade 

lika, särskiljs placeringen på kvot1). 

1) Kvot = summan av samtliga lagets plusimp dividerat med 

summan av dess minusimp. 

 

3.5.1  I cupspelet 

Minsta IMP-differens är avgörande för vidare 

avancemang. I det fall match slutar lika i IMP gäller 

nedanstående för särskiljning: 

1. Förlängning över 2 brickor. 

2. Förlängning över ytterligare så många 2-

brickorsomgångar som krävs för att skilja 

de båda lagen åt. 
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4. Matcher, speltillfällen, walk 
over 
 

4.1  Spelperioder, speldatum och 
rondtider 

Spelperioder och sista speldatum för de olika 

ronderna framgår av tabellen nedan. Tidplanen för 

cupmatcherna publiceras då antalet anmälda lag är 

känt. 

 

   Spelordning Antal Spelperiod           Sista rapport- 
   publicerad lag       datum 

Grundspel 7 nov  Alla  14 nov – 26 jan  26 jan 

Cup omg 1 30 jan  Hälften  *     * 

Cup omg 2 *   *   *    * 

Cup omg 3 *   *   *    * 

Cup omg 4 *   *   *    * 

Cup omg 5  *   *   *    * 

Slutspel (round of 16)  5-6 augusti 2023 

 

*) Antalet lag samt spelperiod m.m. för dessa ronder beror på det 

totala antalet anmälda lag till MBC 2022-2023 och publiceras så snart 

antalet anmälda lag är känt 

 

4.1.1  Rondtider 

4.1.1.1 Ronderna före slutspelet 

I ronderna före slutspelet är rondtiden för 6 brickor 

60 minuter. 

 

4.1.1.2 I slutspelet 

Vid segment om 8 brickor är rondtiden 60 minuter. 

 

4.1.1.3 Långsamt spel och sen ankomst 

Se Generellt regelverk för tävlingar i Svenska 

Bridgeförbundet, som finns på: 

https://www.svenskbridge.se/tk/regler-

t%C3%A4vling 

 

4.1.2  Datum för slutspelet 

Samtliga ronder i slutspelet spelas i Conventum 

Arena i Örebro under perioden 5-6 augusti enligt 

nedan: 

Round of 16:   5 augusti 

Kvartsfinal:   5 augusti 

Semifinal:   6 augusti 

Final:     6 augusti 

Match om 3.pris:  6 augusti 

 

4.2  Ansvar för att bjuda in till match 

4.2.1  Generellt 

Lag ska vara samarbetsvilliga och tillmötesgående 

för att finna speldatum, så att match kan komma 

till stånd. 

 

4.2.2  I grundomgången 

Matcherna i grundomgången kan spelas i valfri 

ordning.  

Respektive lagkapten skickar sammanlagt åtta (8) 

datumförslag till samtliga lag i sin grundserie. Detta 

skall skickas ut senast en vecka efter att serierna 

har publicerats. Svar beträffande speldag skall 

meddelas snarast, dock senast sju (7) dagar efter 

erhållna förslag.  

De föreslagna speltillfällena ska företrädesvis vara 

kvällstid måndag–torsdag. Lag skall dock ha en 

tillmötesgående inställning till helgspel, framförallt 

vid de tillfällen det tillresande laget har betydande 

reslängd/-tid. Det är tillåtet att spela flera matcher 

på ett och samma datum. 

 

4.2.3  Ronderna fram t.o.m. Round of 32 

I ronderna fram till och med Round of 32 är det upp 

till det lag som i matchen benämns bortalag att 

bjuda in till spel det lag som benämns hemmalag, 

och erbjuda dem tre (3) olika datum.  

https://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling
https://www.svenskbridge.se/tk/regler-t%C3%A4vling
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Maximalt två (2) av dessa får infalla under en och 

samma kalendervecka. 

Inbjudan ska sändas till hemmalagets kapten 

senast två (2) kalenderdagar in i aktuell spelperiod 

(för spelperioder, se tabellen i vänsterspalten). Om 

så inte skett, har hemmalaget vunnit på walk over. 

Om hemmalaget erhållit inbjudan till match, men 

inte svarat senast fyra (4) kalenderdagar in i aktuell 

spelperiod, har bortalaget vunnit på walk over.  

Dock, om de båda lagen är överens, är det tillåtet 

att spela matchen, så länge som matchdatum 

infaller inom aktuell spelperiod. 

Inbjudan ska sändas via e-post för att det, vid 

eventuella tvistemål, ska kunna säkerställas vid 

vilken tidpunkt den har sänts ut.  

De föreslagna speltillfällena ska företrädesvis vara 

kvällstid måndag-torsdag. Lag skall dock ha en 

tillmötesgående inställning till helgspel, framförallt 

vid de tillfällen det tillresande laget har betydande 

reslängd/-tid. 

I ronderna fr.o.m. Round of 16 gäller SBF:s 

fastställda speldatum och spelplats för de 

respektive stegen i slutspelet. 

 

4.2.4  Spela match online – ronderna innan 

slutspelet 

Grundtanken är att de flesta matcher ska spelas 

live, när avstånden inte är betydande. 

Lag kan också bestå av geografiskt utspridda 

spelare, som då vid anmälan anger att de vill spela 

matcher online.  

Eventuella avgifter i samband med onlinespel på 

plattformen RealBridge betalas av SBF. 

I de fall det fysiska avståndet mellan hemmalag och 

bortalag överstiger 10 mil, gäller att spel online har 

företräde, såvida inte båda lagen är överens om att 

spela live. 

4.3  Walk over 

4.3.1  I grundomgången 

Lag kan lämna walk over i maximalt en (1) match i 

grundomgången, och fortfarande vara kvar i 

turneringen. VP-tilldelning sker enligt Generellt 

regelverk för tävlingar i Svenska Bridgeförbundet. 

 

4.3.2  I cupmatcher 

Lag som inte kan spela på det speldatum som 

överenskommits med motståndarlaget, eller som 

bestämts av tävlingsledningen, anses ha förlorat på 

walk over. Motståndarlaget behöver således inte 

acceptera ett nytt speldatum, men får om de så 

önskar. 

Lag som enligt vad som framgår under punkt 4.2.3 

inte svarat på motståndarnas inbjudan, eller inte 

accepterar något av de föreslagna speldatumen, 

anses ha förlorat på walk over. Dock, om de båda 

lagen är överens, är det tillåtet att spela matchen, 

så länge som matchdatum infaller inom aktuell 

spelperiod. 

Lag som förlorat på walk over är ute ur 

turneringen, oavsett i vilken cuprond man lämnat 

walk over.  

 

4.4  Återbud till spel i Round of 16 

Om lag kvalificerat för spel i Round of 16 lämnar 

återbud, erbjuds deras motståndare i Round of 32 

platsen. Om detta lag tackar nej spelas Round of 16 

med färre lag. I lottningshänseende räknas det lag 

som lämnat återbud, som ett bland de 16, varvid 

deras motståndare automatiskt är kvalificerade för 

Kvartsfinalen. 

Lag som lämnat återbud till spel i Round of 16 kan 

inte erhålla pris. 
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4.6  Ansvar för att rapportera 
matchresultat 

Det är hemmalagets ansvar att rapportera 

matchresultatet på hemsidan för MBC, senast det 

datum som framgår av tabellen i vänsterspalten på 

sidan 7.  

I det fall resultat inte rapporterats i tid anses 

hemmalaget förlorat på walk over, oavsett 

matchresultat. 

 

5. Regler för budgivning och för 
spel av korten 
 

5.1  Budgivningen 

1. Spelaren som är giv börjar att redovisa 

den sammanlagda honnörspoängen (HP) 

på sin hand (ess = 4, kung = 3, dam = 2 

och knekt = 1), varefter respektive 

spelare i turordning medurs gör 

detsamma. 

2. Det par som har flest poäng tillsammans 

vinner budgivningen.  

3. Den spelare med flest poäng i paret som 

vann budgivningen blir spelförare. 

4. När spelföraren är utsedd, lägger 

träkarlen upp sina kort på bordet med 

bildsidan nedåt i tydliga kolumner för 

spader, hjärter, ruter och klöver.  

5. Spelföraren väljer därefter kontrakt 

(rundpass är tillåtet). Motståndarsidan 

kan inte välja att dubbla kontraktet.  

6. Spelaren till vänster om spelföraren 

spelar ut innan träkarlen visat bildsidan 

på sina kort.  

7. När utspelet gjorts, vänder träkarlen sina 

kort med bildsidan upp. 

5.1.1  Spelförare vid lika poängstyrka 

• Nord-Syd och Öst-Väst har sammanlagt 20 

poäng vardera. Den spelare vid bordet 

som har flest HP blir spelförare.  

• Samtliga spelare vid bordet har 10 HP 

vardera. Spelaren som är giv blir 

spelförare.  

• Båda spelarna i det par som vann 

budgivningen har samma poängstyrka. 

Spelaren som är giv, eller sitter närmast 

efter given, blir spelförare. 

 

5.1.1.1 Exempel 

Nord är giv i samtliga exempel nedan.  

Exempel 1:  

Nord: 7 HP, Syd: 14 HP. Tillsammans: 21 HP. 

Öst: 11 HP, Väst: 8 HP. Tillsammans: 19 HP. 

Nord-Syd har flest HP och vinner budgivningen. 

Syd har flest HP i paret och blir därför 

spelförare. 

Exempel 2:  

Nord: 7 HP, Syd: 13 HP. Tillsammans: 20 HP. 

Öst: 12 HP, Väst: 8 HP. Tillsammans: 20 HP. 

Båda paren har samma antal HP tillsammans, 

men Syd är den spelare med flest HP och blir 

därför spelförare. 

Exempel 3:  

Nord: 10 HP, Syd: 6 HP. Tillsammans: 16 HP. 

Öst: 12 HP, Väst: 12 HP. Tillsammans: 24 HP. 

Öst-Väst har flest HP och vinner budgivningen. 

Öst är den spelare som sitter närmast efter 

given och blir därför spelförare. 

Exempel 4:  

Nord: 10 HP, Syd: 10 HP. Tillsammans: 20 HP. 

Öst: 10 HP, Väst: 10 HP. Tillsammans: 20 HP. 

Alla spelare har lika många HP. Nord är giv och 

blir därför spelförare. 
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5.2  Spel av korten 

Se Generellt regelverk för tävlingar i Svenska 

Bridgeförbundet. 

 

6. Mästarpoäng och priser 

Inga mästarpoäng delas ut i MBC. 

Fullständig prisförteckning publiceras på hemsidan 

för MBC efter det att antalet anmälda lag blivit 

känt.  

Alla lag som kvalificerat sig till Round of 16 erhåller 

två (2) rum per lag på hotell i Örebro natten mellan 

den 5 augusti och den 6 augusti 2023. 

 

7. Informationsflöde 

Information om MBC kommer kontinuerligt att 

delges via SBF:s hemsida och i vissa fall även via e-

post. 

Information delgiven via e-post anses vara 

mottagen när utskick gjorts. Det är således 

väsentligt att lagkapten har en aktiv e-postadress, 

dagligen läser av sin e-post samt håller sig à jour 

med information som finns publicerad på 

hemsidan. 

 

8. Rätten att begära domslut när 
ingen tävlingsledare finns att 
tillgå 

I de fall båda lagen är överens om att domslut har 

begärts, ska tävlingsledningen för MBC meddelas 

senast klockan 08:00 dagen efter speldag. I övriga 

fall ska domslut begäras senast 30 minuter efter 

avslutad match. 

Begäran om domslut ska skickas till: 

domslut@svenskbridge.se. 

 

9.  Tävlingsorganisation 

Tävlingen lyder organisatoriskt under SBF:s 

tävlingskommitté (TK). 

Frågor rörande MBC hänvisas till: 

Svenska bridgeförbundet, 

kansliet@svenskbridge.se 

019-277 24 80 

 

mailto:domslut@svenskbridge.se
mailto:kansliet@svenskbridge.se
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10.  Omvandlingstabell IMP till VP  

För 12 brickor enligt WBFs kontinuerliga 20-0-skala. 

 
Antal 

brickor: 12 
 Antal 

brickor: 12 
IMP-diff   IMP-diff  

0 10.00  27 16.91 

1 10.36  28 17.08 

2 10.71  29 17.24 

3 11.05  30 17.40 

4 11.38  31 17.56 

5 11.70  32 17.71 

6 12.01  33 17.86 

7 12.31  34 18.00 

8 12.61  35 18.14 

9 12.90  36 18.28 

10 13.18  37 18.41 

11 13.45  38 18.54 

12 13.71  39 18.66 

13 13.97  40 18.78 

14 14.22  41 18.90 

15 14.46  42 19.01 

16 14.70  43 19.13 

17 14.93  44 19.23 

18 15.15  45 19.34 

19 15.37  46 19.44 

20 15.58  47 19.54 

21 15.79  48 19.64 

22 15.99  49 19.74 

23 16.18  50 19.84 

24 16.37  51 19.93 

25 16.55  52+ 20.00 

26 16.73    

 

Exempel: 

• I en 12-brickorsmatch vinner lag A med 11 IMP över lag B.  

Lag A erhåller då 13.45 VP och lag B 6.65 VP. 

 

• I en 12-brickorsmatch vinner lag A med 37 IMP över lag B.  

Lag A erhåller då 18.41 VP och lag B 1.59 VP. 

 

• I en 12-brickorsmatch vinner lag A med 66 IMP över lag B.  

Lag A erhåller då 20.00 VP och lag B 0.00 VP 


