
Stockholms Bridgeförbund  

Inbjuder till  

DM Lag 2013 

 

Stockholms Bridgeförbund inbjuder till distriktsmästerskap för lag 2013. 

Tävlingen är också kval till SM Lag 2013.  

Det exakta tävlingsupplägget beror på hur många lag som anmäler sig.  

Startavgiften beror på när man går in i tävlingen, vilket kan ske fram till och med 

semifinal.  

Kval anordnas tre helger under hösten på BK S:t Erik, spelas som gröna hiss, 10 brickors 

matcher och max 4 matcher per kval. Semifinal över en helg i januari och final över en 

helg i mars.   

 

  

 

KVAL  

Kval 1-Lördag 6 okt kl 11.00:GRATIS för alla lag, så länge ditt lag är kvar i tävlingen. 

Gratis även i kval 2, 3 och semifinal, bordsavgift tillkommer i final. 

50 % av lagen går vidare till kval 2.  

 

Kval 2-Lördag 20 okt kl 11.00:100 SEK/lag så länge ditt lag är kvar i tävlingen.   

50 % av lagen går vidare till kval 3.  

Inköp: Utslaget lag från kval 1 kan köpa in sig för 100 SEK/lag om laget är intakt. 

 

Kval 3–Lördag 10 nov kl 11.00: 400 SEK/ lag så länge ditt lag är kvar i tävlingen.   

50 % av lagen går vidare till semifinal.  

Inköp: Utslagna lag från kval 1 och 2 kan köpa in sig för 400SEK/ lag om laget är intakt. 

 

Anmälan till varje kval senast 1 vecka innan på Stockholms Bridgeförbunds hemsida. 

Eller mail bridgemicke@gmail.com tel. 0720327114  

 

OBS! MAN FÅR BARA SPELA I ETT LAG.  

 

SEMIFINAL  

Lag som inte vill kvala får köpa in sig direkt till semifinal: startavgift 1000 SEK/lag. 

Anmälan senast 12 januari 2013. Lag utslagna under kval får också köpa in sig till 

semifinal om laget är intakt. Anmälan sker på Stockholms Bridgeförbunds hemsida. 

Spelas i seedade grupper om max 8 lag, 12 brickors matcher lördag och söndag 26 och 

27 januari 2013.  

Spelet startar 11.00 båda dagarna.  

Stockholms Bridgeförbund bjuder på frukostfralla och kaffe/te från och med 10:00 båda 

dagarna. 

 

DM-final för lag spelas på BK S:t Erik lördag och söndag 9 och 10 mars 2013 med 

början kl 11:00.  

Finalens upplägg bestäms när antalet lag är känt och meddelas senast den 12 januari 

2013.  

Stockholms Bridgeförbund bjuder på frukostfralla och kaffe/te under en timme innan 

spelet börjar båda dagarna. 

 

Bordsavgift 200 SEK per lag. 

 

Start och bordsavgifter betalas på plats i spellokalen på speldagen innan spelet börjar.  

Silverpoäng kommer att utdelas för samtliga matcher.  

 

Hjärtligt välkomna till DM Lag 2013! 

mailto:bridgemicke@gmail.com

