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Jönköpings Läns Bridgeförbund 
 

Allsvenskan div 4, 2017/2018 

 
Bridgeklubbarna i Jönköpings Län inbjuds att deltaga med 
klubblag i Allsvenskan div 4. Samtliga spelare måste 
representera klubben.  

 
Varje match spelas över 24 givar fördelade på två halvlekar om 
vardera 12 givar. I varje match spelas det om silverpoäng. B-
system och lägre enligt SBF systemregler får användas i enlighet 
med dessa regler. 
Hemmalaget rapportera snarast efter spelad match 
halvtidsresultat, slutställning samt vilka spelare (med MID 
nummer) som spelat respektive halvlek. Hemmalaget bjuder på 
kaffe och macka utan kostnad för bortalaget. Hemmalaget äger 
inte rätt att ta ut bordsavgift.  

 
Anmälan senast 2017-08-23 till Nicklas Widhja 

Skiddans@gmail.com 

 
Om ni redan nu vet att ni ska spela så vänta inte med att anmäla 
utan anmäl er omgående eftersom det underlättar planeringen 
av hur tävlingen ska läggas upp. 
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Så här tänker vi oss upplägget beroende på hur många lag som 
anmäler sig. 
 

Spel i geografiska grupper 
så långt det är möjligt. Vid 
8 lag eller färre blir det en 
grupp, vid 9 till 14 lag blir 
det två geografiskt 
indelade grupper och vid 
15 lag eller fler blir det tre 
geografiskt indelade 
grupper. Spelperioden är 
Sep 2017 till Jan 2018. 

Spelavgifter om 600kr per lag ska betalas in till bankgiro 116-
1041 senast 2017-09-05 
 

Extra information 
 
Allsvenskan div 4: Spelperiod sep 2017 till 14 jan 2018. 
Startavgift i allsvenskan är 600kr/lag i div 4. Styrelsen 
beslutade att Hemmalaget bjuder in bortalaget. Bortalaget ska 
få tre olika datum/speldagar olika (veckodagar) att välja på. 
Båda lagen har lika stort ansvar i att matchen spelas. Inga 
dispenser kommer att lämnas om matchen inte spelas. 
Resultatet kommer då registreras som 0-0 i poäng/   
Hemmalaget bjuder på kaffe och smörgås, ingen avgift tas ut.                                                                                                                                           
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