
NBF HORDALAND 
Innbydelse til BM lag 

Bergensmesterskapet for lag starter oppmed første spillekveld torsdag 25.september 2014. 

Spillingen finner sted i Vitalitetsenteret på Møhlenpris. Spillingen starter i år kl. 1930 og vi 

spiller til kl. 2300 

Grunnserien spilles slik: 25/9 – 2/10 – 16/10 – 23/10 – 30/10 – 06/11 – 13/11 - 20/11. Vi vil 

i år også sette inn en ekstra kveld til avvikling av utsatte kamper – 13.november.  Sluttspillet 

spilles 22.januar 2015 – 29.januar 2015 – 5.februar 2015. 

De 4 beste lagene i grunnspillet spiller om opprykk til høyereliggende pulje, hvor de to 

beste rykker opp. De 4 lavest plasserte lagene spiller i nedrykks puljen, hvor de to lavest 

plasserte rykker ned. Også de lagene fra B-puljen som ikke spiller om opprykk deltar i 

sluttspillet. 

Følgende lag Kvalifisert: Mester – puljen: 

Lag Høyland   Lag Rasmussen  Lag Halvorsen  Lag Meling 

Lag Glærum   Lag Erdal   Lag Bugge   Lag Otterlei 

 

Følgende lag Kvalifisert: A-puljen: 

Lag Nilsen   Lag Obstfelder  Lag Kyrkjebø  Lag Bjørgo 

Lag Mørch   Lag Furevik   Lag Sæbø   Lag Veland 

 

Hvis noen lag ikke er intakte og demed ikke har krav på plassen sin i den pulje de tilhører. 

Kan det bli endringer i ovenstående. Tildeling av ledig plass skjer da etter kretsens 

turneringsreglement. 

De lag som ikke har svart på utsendt mail bes gjøre dette inne  15.september 2014 med 

bekreftelse på at de ønsker å benytte plassen sin, og at laget er intakt med mist halvparten 

av spillerne fra fjorårets lag. I Mester og A kan lagene bestå av 7 spillere + 1 reserve som 

kan spille max 1 kamp. 

 

I B-klassen er det fri påmelding. 

Her kan man benytte ubegrenset antall spillere på hvert lag, forutsatt at spilleren ikke er 

medlem av et annet lag. Se TR. 



 

For dem som har lyst til å være med, men som ikke har lagkamerater, vil klubbleder være 

behjelpelig. FF kan også hjelpe til med dette. 

 

B-puljen i BM lag har i alle år vært det viktigste skrittet videre i spilleres bridgeutvikling! 

 

Påmelding til B-puljen med angivelse av lagets medlemmer så langt man har oversikt 

sendes til FF på epost: helgtoft50@gmail.com snarest og senest innen 22.september. 

 

Det kreves medlemskap i NBF for deltagelse i BM lag. 

 

Startavgift for hele serien på 10 kamper er i år: 

Mester: kr. 2700,- 

A-puljen: kr 2500,- 

B-puljen: kr. 2400,- 

 

Kretspoeng til halvparten av deltagerne HVER kveld + bonus ved serieslutt. 

 

Med vennlig hilsen 

Helge toft 

Forretningsfører 
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