
DISTRIKT VESTSJÆLLAND 

KLUBHOLDTURNERINGEN 2020/2021 

Kvalifikation til DM 
 

Distrikt Vestsjælland sekretariatet ved Otto Rump ♥ Æblevej 14 ♥ 4230 Skælskør ♥ Telefon: 40 45 68 13 ♥ e-mail: otto@rump.dk 

AFVIKLES: Søndag den 29/8 2021 kl. 9.30 – ca. 18 

SPILLESTED: 
Slagelse Bridgecenter, Sverigesvej 7 A, 4200 Slagelse, Tlf.: 5852 3886 

TURNERINGSFORM: 
Efter DBf’s forskrifter: Der spilles ca. 60 spil (5 kampe à 12 spil, 7 kampe à 8 spil osv. – alt efter 
antal hold) (alle med 1 halvleg). Med 12 eller flere hold spilles Monrad. Der anvendes EDB lagte 
kort og BridgeMates. Der foretages multiholdsberegning. 
Resultater vil være tilgængelige umiddelbart efter hver kamps afslutning. 

SPILLEBERETTIGEDE er alle, der er medlem af klubben og har været det siden 31/12 2020. 

SYSTEMER: 
Alle systemer er tilladt, hvis de er dækkende beskrevet i ”Systemer og Konventioner” eller i ”Dansk 
Bridge”. Systemkort er naturligvis obligatorisk. 
Anvendes højkunstige systemer, skal en udførlig beskrivelse udsendes til samtlige modstandere og 
turneringslederen, senest 2 dage før kampstart. 
I øvrigt gælder DBf´s turneringsbestemmelser § 341. Distriktsmesterskaber for klubhold 

PRÆMIER: 
Der er vinpræmier til nummer 1 og 2. Vinderholdet er kvalificeret til at spille DM for klubhold 
lørdag og søndag den 30. og 31. oktober. 

SØLVPOINT: 
Der spilles om det antal SP, som reglerne forskriver efter antal spil pr. kamp. Kampresultater 
udregnes efter den kontinuerte WBF skala 20. Mindst 14,00 er vundet kamp, 6,01-13,99 er uafgjort. 

SPISNING: 
Alle er tilmeldt spisning som det fremgår af tilmeldingslisten på hjemmesiden. 
Kaffe, øl, vand m.v. kan købes til centrets sædvanlige priser. 

TURNERINGSLEDER: ? 
TURNERINGSANSVARLIG: Otto Rump 
APPELKOMITE: Nedsættes af turneringslederen efter behov 

SUBSTITUTTER: 
Alle, som er medlem af den pågældende klub, kan indtræde. Dog kræves, at de har været opført som 
medlem af klubben siden den 31/12 2020. 
Alle hold opfordres til at have minimum et par stående ”stand by”. 

Tilmelding gennem klubben på nedenstående blanket eller direkte skal være Otto Rump i hænde 
senest lørdag den 21. august 2021. Husk at angive om fortæring ønskes! 

Foretrukken betaling: DKK 400,- per hold til Distriktets konto 1551 4691823512 – husk holdets navn! 
Betal venligst fortæring samtidigt (DKK 25,- per stk. smørrebrød) 

 

  KLUB: ________________________________________________________ 
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