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Til klubbene i Helgeland Bridgekrets 
 

 

INNBYDELSE TIL KM – LAG, SESONGEN 2011 / 2012 
 

KM – lag spilles på Mo 15. og 16. oktober 2011 
 

 

Spillestart:  Lørdag 15. oktober kl. 10.30 (spilling til ca. kl.19.00) 

Spillestart:  Søndag 16. oktober kl. 10.00 med avslutning senest kl. 16.00 

Spillested:  Gymsalen Båsmo ungdomsskole 

Arrangør:  Kretsstyret 

Påmeldingsfrist:  Så tidlig som mulig og senest onsdag 12. oktober til 
   NBF-data eller til 

 

Sverre Å. Selfors, Vargstien 10, 8610 Grubhei 

Telefon 75145240 (a), 47816659 (m). 

e-post: sverre.selfors@rana.kommune.no  

 

Startkontingent: Kr.1000,- pr. lag. (Av kretsstyret bestemt redusert fra kr.1200,- vedtatt på kretsting 2007) 

Premiering:   Ære og berømmelse samt pengepremier 

 

I år arrangeres Smeltedigelen musikkfestival på Mo 12. – 15. oktober. Kanskje en idé å kombinere bridge 

med annen kulturopplevelse på Mo. Spennende program både fredagskvelden og lørdagskvelden som kan 

kombineres med bridgehelga på Mo. 

Link til festivalens hjemmeside med program m.m: http://smeltedigelen.no/ 

 

Spilleopplegg: (Jfr. vedtak på kretsting i 2002 og 2007). 
KM-lag spilles i utgangspunktet i ei pulje. Antall deltakende lag vil bestemme turneringsform. Alternativt kan det spilles 

kvalifisering lørdag, fortrinnsvis etter monradsystemet, og så to puljer søndag (A og B finale) med separat premiering. Med 

inntil 12 lag er det mest aktuelt å spille i ei pulje begge dager, og spille en kamp mot alle. Med flere enn 12 lag kan det 

påregnes at det spilles 5-7 kamper lørdag etter monradsystemet. De seks beste lagene spiller deretter A-finale alle mot alle 

søndag (5 kamper), mens de resterende spiller B-finale etter monradsystemet. Premiering i begge puljer. 

 

De siste årene har det ikke deltatt flere lag enn at en har spilt full lagserie i ei pulje over to dager der alle møter alle. 

 

Vi ønsker oss mange lag, og håper på deltakelse fra lag fra hele kretsen. Lagkamp er etter manges 

oppfatning den fineste turneringsformen i bridge. KM-lag slik det nå arrangeres gir alle deltakende lag 

mulighet til å vinne. KM-lag er også en fin anledning til å trene lagspillformen for NM-lag og for 

seriemesterskapet senere i høst. 

 

Velkommen til Mo i Rana og KM-lag. 

 

Mo i Rana.25.09.2011. 

 

Hilsen 

Sverre Å. Selfors 

Kretsleder. 
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