
Bra att veta kring Lagserien på BBO 

Detta beskriver 5 viktiga saker kring denna lagserie: 

1. Avgift och betalning 

2. Tävlingsledare 

3. Rapportering av resultat 

4. Alerteringsregler vid spel på BBO 

5. Att starta en BBO-Lagmatch - Nyhteter 

1. Avgift och betalning 

Avgiften för varje lag är (för hela serien, 9 ronder) = 960 kr (30 kr /match och person) 

Betalas så här: 

Kaptenen i varje lag ansvarar att samla in avgifterna från sina lagmedlemmar och betalar så här: 

480 kr (halva avgiften) betalas innan rond 2 

De resterande 480 kr betalas innan rond 6 (Man kan betala hela summan direkt, om man vill). 

Man betalar till Luleå BKs plusgiro 34 93 03-8 märk med ert lagnamn. 

2. Tävlingsledare 

Tävlingsledare är Leif Rångevall, som kan ringas under tävling  070-29 59 309. 

3. Rapportering av resultat 

Efter varje match ska alla lagkaptener rapportera in: 

1. IMP-resultaten för båda halvlekarna. 

2. Vilka spelare som deltagit. 

till Micke Glyssner (e-post: glyssner@icloud.com      tel/sms  0706596750 ). 

3. Alerteringsregler vid spel på BBO 

Några saker skiljer sig, angående alerteringsregler, när man spelar vid riktiga bord eller på BBO. 

Vilka bud som ska alerteras är det samma som annars. Men hur man alerterar skiljer sig. I enkelhet är 

det dessa: 

 Man alerterar alltid sina egna bud, aldrig min partners bud. 

 Man alerterar alla nivåer, ända upp tom 7NT 

 Man förklarar sina egna bud, inte partnern. 
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En god vana är att man skriver in förklaringen innan mat skickar iväg ett bud. Då blir budet 

automatiskt alerterat och motståndarna ser förklaringen direkt. Min partner ser inte vilka bud jag 

alerterat och han ser heller inga förklaringar. 

4. Att starta upp en BBO-lagmatch - Nyheter 

När vi spelar om mästarpoäng finns det några inställningar som krävs. Dessa inställningar under 

fliken alternativ när man valt ”Skapa Lagmatch”, ska vara som bilden nedan. 

 

Dvs alla kryssrutor, under rubriken ”Alternativ” ska vara ur-bockade. 

 


