
Regler för Stockholmsserien 2013-2014 
 

1. Stockholmsserien är en fyrmannatävling, där de deltagande lagen är uppdelade i fyra 
divisioner: 
Division I består av 8 lag 
Division II består av max 16 lag, uppdelade på två grupper 
Division III består av upp till 24 lag, uppdelade på upp till tre grupper 
Division IV består av ett obegränsat antal lag, med 7 – 10 lag i varje grupp. 
 

2. Samtliga matcher spelas under en säsong som sträcker sig från september till maj (mindre 
avsteg kan förekomma beroende på hur kalendern ser ut). 
I division I spelas 7 matcher, varje match består av 24 brickor. 
I division II och III spelas max 7 matcher, varje match består av 24 brickor. 
I division IV 6 - 9 matcher, antalet matcher bestäms av gruppens storlek, varje match består av 
24 brickor. 
Antalet spelare i varje lag är obegränsat, en spelare får delta i flera lag, dock inte i två lag i 
samma grupp. Varje spelare ska vara medlem i en klubb, som är ansluten till Sveriges 
Bridgeförbund. 

 
3. I samtliga divisioner utdelas silverpoäng. 

 
4. I division I får guldsystem fastställt av SBF användas. 

I övriga divisioner fastställt silversystem.  
 

5. Följande upp – och nedflyttningsregler gäller: 
I division I flyttas de 4 sista lagen till division II 
I division II flyttas de två första lagen i varje grupp till division I och det sista laget till division III. 
I division III flyttas det första laget i varje grupp till division II. 
 
Detta är huvudreglerna. Om lag i de högre divisionerna inte anmäler sig till nästa säsong, 
kommer ytterligare lag i division II och III att flyttas upp till högre division. 
Om ett lag är berättigat att flytta till högre division, men föredrar att stanna i den lägre, är detta 
möjligt om det i tid anmäls till serieledaren. 

 
6. Varje lag får ett spelschema med fastställd spelordning och fastställda spelperioder. 

Spelperioderna ska hållas. Lagkaptenerna i de två lag som ska mötas tar kontakt under 
spelperiodens fyra första dagar och kommer överens om tidpunkt och spellokal för matchen. 
Alternativa veckodagar måste anges. 
 
Matcherna ska vara spelade och rapporterade inom den angivna tidsperioden.  
Tillstånd att spela en match senare kan ges av serieledaren senast en vecka innan 
spelperiodens slut. 
 
Om inte resultat rapporteras senast dagen efter spelperiodens slut bestraffas både lagen med 
2 VP avdrag per vecka. 

 
7. För att få pris måste en lagmedlem spelar minst fyra matcher. 

  
8. Vid spel hemma hos någon får inga bordsavgifter tas ut. 



Vid spel på spellokal betalar hemmalaget eventuella bordsavgifter. 
 
Kontakta BK S:t Erik via e-post tl@sterik.se eller telefon 08-650 97 79 för mer exakt information 
om möjliga speldagar och tider. Kostnaden för att spela på BK S:t Erik är 400 kr per match. 

 
9. Anmälningsavgiften 400: - ska betalas till pg 35 05 21 - 1, Stockholms Bridgeförbund med 

angivande av Stockholmsserien och lagets namn på talongen och vara Stockholms 
Bridgeförbunds kassör tillhanda senast 30 september 2013. 
Försenad betalning leder till en straffavgift på 100: - och ytterligare försening medför avdrag i 
matchpoäng. 

 
10. Dessa regler gäller för Damligan. 

 

11. Matchresultat skickas till k.gott@telia.com eller telefon 0708831154 där ska Imp, MP och vilka 
som spelade (inkl MID) från båda lagen anges.  
Kopia skickas till motståndarlagets kapten. 

12. Avsteg från dessa regler kan beviljas av StBF TK. 
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13. IMP-tabell 
Följande poängskala för 24 brickor ska användas: 

 
Imp-diff  MP 
0 – 3   15 – 15 
4 – 9   16 – 14 
10 – 14   17 – 13 
15 – 19   18 – 12 
20 – 24   19 – 11 
25 – 29   20 – 10 
30 – 34   21 – 9 
35 – 39   22 – 8 
40 – 45   23 – 7 
46 – 51   24 – 6 
52 – 57   25 – 5 
58 – 64   25 – 4 
65 – 71   25 – 3 
72 – 79   25 – 2 
80 – 87   25 – 1 
88 –   25 – 0 

 
Oavgjort resultat: 15 - 15, 16-14 och 17 - 13 


