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Vejledning for turneringsledere 

VEJLEDNING FOR TU-LEDERE I AaBC 
Vejledningen er behandlet og godkendt på turneringsledermødet den 8. august. 2018. 

 
INDHOLD: 

 
PAR-turnering. 
 
HOLD-turnering.  
 
Præmier og præmiebudget. 
 
Tildeling af placeringspoint for parturnering. 
 
Substitutter. Regulering af point. 

 
Udlevering af fødselsdagsflasker og systemetui. 
 
Opslagstavlen. 
 
Hvordan efterlades lokalerne. 
 
Afslutning til jul og sæson slut. 
 
Billeder af klubmestre i hold hhv. par til hjemmesiden. 
 
Belønning. 
 
Klubregler: Se klubbens hjemmeside, fanebladet Klubben. 
 
Drop in. Der henvises til udarbejdet skrift: Drop in vejledning. 
 
 



                                    AaBC  -  Turneringsvejledning august 2018                                     
 

PARTURNERING. 

Antallet af borde afgør, hvor mange rækker der spilles i på de respektive 

tidspunkter. 
 

Indplacering i rækker sker ved sæsonens start efter parrets handicap i 
Bridgecentralen.  

 
Der spilles normalt 3 gange i en runde, før der sker op- og nedrykning af 

normalt 2 par.  
Ved ligestilling laves en opgørelse over de to pars indbyrdes resultater i 

runden. Det par med de fleste point placeres bedst. 
Der uddeles spurtpræmier efter en rundeafslutning til nr. 1. 

Er der flere par, der ender som nummer 1, får alle spurtpræmier. 
Der henvises til særskilt afsnit: Præmier og præmiebudget. 

 
Efter en rundeafslutning uddeles der placeringspoint. 

Der henvises til særskilt afsnit: Tildeling af placeringspoint for par…. 

 
Substitut. Substitutter. 

Har en spiller eller parret været forhindret i at spille, henvises til særskilt 
afsnit: Substitutter. Regulering af point. 

 
Når en runde er slut, sker der op- og nedrykning, og en ny runde påbegyndes. 

 
HOLDTURNERING. 

Det er besluttet i bestyrelsen, at der skal spilles holdturnering i lang sæson. I 
kort sæson afgør den turneringsansvarlige om der afvikles holdturnering. 

 
Også her er antallet af borde afhængig af, hvor mange hold der kan laves, og 

hvor mange rækker der kan spilles i. 
Der kan afvikles forskellige former for sammensætning af hold. 

Frivillig sammensætning eller sammensætning af den turneringsansvarlige. 

 
Frivillig sammensætning. 

2 par finder selv sammen og danner hold. Er der mange hold indplaceres de 
senere i rækker, hvor holdets sum af placeringspoint bruges til indplacering i 

rækkerne. 
 

Fordele:  
- Man får et stærkt hold, da de stærkeste par som regel finder sammen. 

- Man får ensartede hold, hvor parrene på holdene oftest har samme 
styrke. Det indebærer, at man bedre kan regne med holdkammeraternes 

resultater, og det ene par bliver ikke ansvarlige for holdets resultater. 
 

Ulemper: 
- Det stærke hold vinder suverænt alle kampe, og det gør det uinteressant 

for øvrige hold, der ikke har en chance mod de stærke hold. 
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Sammensætning foretaget af den turneringsansvarlige. 

2 par danner hold. Den turneringsansvarlige beslutter, hvor mange rækker, der 

skal spilles i. Derefter bruges placeringspoint til at sammensætte holdene, så 
et stærkt par danner hold med et mindre rutineret par. For at få et nogenlunde 

fair billede, skal der i alt fald være afviklet 3 runder i parturneringen, før der 
spilles hold. 

 
Eksempel. Antal deltagere: 72 spillere = 36 par = 18 hold. 

Der spilles hold i 3 rækker med 6 hold i hver række. 
Række 1 sammensættes af placeringspoint fra nr. 1 til og med nr. 12. (Hold 

dannes således: nr. 1 og 12, nr. 2 og 11 osv.) 
Række 2: placeringspoint fra 13 til og med 24. (Hold dannes således: nr. 13 og 

24, 14 og 23 osv.) 
Række 3: placeringspoint fra 25 til og med 36 (Hold dannes således nr. 25 og 

36, nr. 26 og 35 osv.) 
 

Fordele: 

- Jævne hold, hvor mesterskabet først findes i sidste runde. 
Gør det meget mere attraktivt at spille hold. 

 
Ulemper: 

- Man spiller ikke med det stærkeste hold, der kan dannes. 
- Uensartede hold hvor det svage par ofte ikke kan leve op til det stærke 

pars resultater. 
- Det svage par kan blive syndebuk for holdets dårlige resultater. 

 
Holdturnerings afvikling. 

Almindelig holdturnering, hvor alle hold spiller mod alle de andre hold i 
rækken. 

Er der ikke et lige antal hold, kan problemet løses således: 
1) Man forsøger at skaffe 2 par, der danner et hold. Dette hold spiller kun 

med i holdturneringen. 

eller 
2) Det overskydende hold, spiller en særskilt parturnering mod sine 

holdmakkere. Kortene gemmes fra gang til gang. Der laves regnskab manuelt, 
og til slut udleveres der præmier til bedste Nord-Syd par og bedste Øst-Vest 

par. 
Holdturneringen kan også afvikles som en MONRADturnering. 

Her indplaceres holdene ved lodtrækning. 
Vinder et hold møder holdet i næste omgang, et andet hold, der har vundet. 

Taber et hold møder holdet i næste omgang et andet hold, der har tabt. 
 

Holdturneringen afsluttes med præmieuddeling. 

Der henvises til særskilt afsnit: Præmier og præmiebudget. 
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PRÆMIER. 

PRÆMIEBUDGET. 

Lang sæson: 1,5 flaske pr. spiller 
 

Kort sæson:  1 flaske pr. spiller. 
 

Tag sæsonplanen og lav dit præmieforbrug. 
Et eksempel på beregning af præmieforbrug følger senere. 

 
PARTURNERING. 

Der uddeles spurtpræmier efter en rundeafslutning til nr. 1. 
Er der flere par, der ender som nummer 1, får alle spurtpræmier. 

Præmierne står på bordet i depotet. 
Der laves et rullebord med rød- og hvidvine, øl, chokolade, bøger, 

alkoholfridrik. Vinderne kan selv vælge en præmie. 
  

Holdpræmier og placeringspointpræmier bestilles ved indkøbschefen 

(pt. Svend Rasmussen) 2 uger før brug. 
Oplys antallet af præmier og på hvilken dag, de skal udleveres. 

 
HOLDTURNERING. 

Præmier. Normalt udleveret der præmier til nr. 1, nr. 2 evt. nr. 3 
i en række med 6 hold. (Jfr. præmiebudgettet) 

 
PLACERINGSPOINT. 

På den sidste spilledag udleveres der også slutpræmier til de bedst placerede 
par efter placeringspoint. 

Det par med flest placeringspoint er det par, der er blevet klubmester på det 
respektive spilletidspunkt. 

Normalt udleveres der præmier til nr. 1 og 2, hvis der er to rækker. 
Nr. 1, 2 og 3, hvis der er tre rækker. Nr. 1, 2, 3 og 4, hvis der er fire rækker. 

Osv. 

 
Generelt gælder, at præmier, der ikke kan udleveres pga. fravær, opmærkes 

tydeligt med navn og spilletidspunkt og stilles på kontoret. 
  

Eksempel på beregning af præmiebudget: 
  

Kort sæson. Antal borde: 14 = 56 spillere = 56 flasker. 
 

Parturnering: 3 rækker. Antal runder: A,B,C,D, E = 5 gange. 
Holdturnering: 6 A-hold + 4 B-hold + 4 C-hold. 

A-holdene spiller 5 holdkampe, B- og C kun 3 holdkampe, men en særskilt 
parturnering over de to sidste gange. 

 
Beregnet antal præmier: 

Parturnering: spurt. 5 x 3 rækker x 2 flasker =  30 flasker 

Holdturnering: A-rækken. Pr. til nr. 1 og 2 =          8 flasker 
                      B-og C-rækken. Pr. til nr. 1 =       8 flasker 
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                      Særskilt parturnering i B og C =     4 flasker 

Placeringspoint slut. Præmie til nr. 1, 2 og 3 =        6 flasker   

I alt         56 flasker 
 

TILDELING AF PLACERINGSPOINT FOR PARTURNERING. 

Efter en rundeafslutning uddeles der placeringspoint. 
Nedenfor er beskrevet et eksempel på placeringspoint for 14 borde. 

Der er 3 rækker: A- og B-rækken med 5 borde, 
    C-rækken med 4 borde. 

 
Placeringspoint i C-rækken går fra 1 til og med 15. (nr.   8 til nr. 1) 

Placeringspoint i B-rækken går fra 7 til og med 25. (nr. 10 til nr. 1) 
Placeringspoint i A-rækken går fra 17 til og med 35.(nr. 10 til nr. 1) 

 
En ajourført ”oversigt over placeringspoint” lægges på klubbens hjemmeside 

efter hver rundeafslutning. 
(Materialet laves i ”et standardregneark”) 

 

SUBSTITUTTER. 
 

I Klubreglerne står: 
Et medlem, som ikke selv kan møde på et eller flere spilletidspunkter, må som 

hovedregel selv skaffe en substitut. 
Kan spilleren ikke selv skaffe en substitut, må der meldes afbud til 

turneringslederen så tidligt som muligt. Turneringslederen vil primært søge at 
indsætte en passende substitut, men kan efter forholdene aflyse en holdkamp 

eller ændre turneringen i øvrigt. 
 

Justeret score ved substituering i parturnering. 
Hvis en af spillerne i et par er substitueret, sker der normalt ingen justering af 

den opnåede score i turneringen. 
Turneringslederen kan dog bestemme, at en eventuel score over middel 

justeres til parrets middel, hvis parret med den anvendte substitut har 

kvalificeret sig til at spille i en højere række. 
Hvis et helt par er substitueret, justeres en opnået score over middel til parrets 

gennemsnit, såfremt dette gennemsnit er lavere end den opnåede score. 
 

En nem måde at gøre det på i PARturneringen er:  

 

Et helt par er substitueret i første omgang i runden. 
Hvis parret scorer under gennemsnittet, bibeholdes scoren. 

Hvis parret scorer over gennemsnittet, rettes til middelscore. 
 

Et helt par er substitueret i anden omgang i runden. 
Hvis parret scorer under den score det substituerede par selv har opnået, 

bibeholdes den laveste score. 
 

Hvis parret scorer mere end det substituerede par selv har opnået, rettes 

scoren ned til parrets score. 
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Et helt par er substitueret i tredje omgang i runden. 

Hvis parret scorer mindre end gennemsnittet af det substituerede par, 
bibeholdes den lave score. 

Hvis parret scorer mere end gennemsnittet af det, det substituerede par selv 
har opnået, rettes scoren ned til parrets gennemsnit.   

 
Justeret score ved substituering i holdturnering 

Hvis kun en enkelt spiller på et hold er substitueret, sker der normalt ingen 
justering af den opnåede score. Hvis to spillere på et hold er substitueret, sker 

der normalt ingen justering, hvis substitutterne spiller med hver sin af holdets 
ordinære spillere. Turneringsledelsen kan dispensere fra sidstnævnte 

forudsætning, hvis den skønner, at de anvendte substitutter ikke forstærker 
holdet væsentligt. I alle andre tilfælde af substituering justeres opnåede 

kamppoint, der ligger over holdets gennemsnit i øvrige kampe i turneringen 
(også de efterfølgende) ned til dette gennemsnit. Turneringsledelsen kan dog 

på forhånd bestemme, at holdets opnåede kamppoint justeres ned til holdets 

gennemsnit, når der anvendes en eller to substitutter, og holdet med den 
anvendte opstilling formodes at ville have kvalificeret sig til at spille i en højere 

række. 

 

Først når holdturneringen er helt færdig sker eventuel regulering. 

Se efterfølgende: Almindelige regler for substituering. 

Almindelige regler ved substituering. 

Når der sker justering af en score i en parturnering, kommer dette ikke andre 

spillere eller par til gode. 

I en holdturnering får modstanderne kamppoint svarende til den justerede 

score. Fordeling af mesterpoint sker på grundlag af den opnåede score, før der 
sker en justering. 

Fordeling af præmier i en turnering sker på basis af det opnåede resultat efter 
eventuel justering. 

Et par er ikke præmieberettiget, hvis begge spillere har været fraværende 

samtidig i mere end halvdelen af turneringen. 

Har en præmieberettiget spiller haft substitut i en væsentlig del af turneringen, 

overlades det til den pågældende selv at afgøre, om præmien helt eller delvis 
skal overlades til substitutten. 

En spiller, der har været substitueret i en hel turnering, er ikke 
præmieberettiget. En fast substitut kan i så tilfælde som gæstespiller indgå i 

det fraværende medlems rettigheder. 
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Udlevering af fødselsdagsflasker og systemetui 

 
Fødselsdagsflasker. Klubben giver en flaske vin ved følgende fødselsdage: 20, 

30, 40, 50, 60,70, 75, 80, 85, 90 osv. 
Flasken står på kontoret og vil være mærket med NAVN, dato og år. Som 

hovedregel også opmærket med spilletidspunkt. 
Det er lederens opgave at overrække flasken – nogen medlemmer foretrækker 

den overrækkes meget diskret. 
 

Systemetui (titelskift). På skrivebordet ligger de systemetuier, der skal 
udleveres. De er forsynet med en seddel med navn og ny titel samt 

spilletidspunkt. Overrækkelsen sker af lederen i fuld offentlighed. 
 

Opslagstavlen 

Dagens resultater m.v. sættes på opslagstavlen. 
Ved sæsonafslutningen rydes opslagstavlen. 

 

Hvordan efterlades lokalerne. 
Tingene sættes på plads igen, og opvaskemaskinen sættes i gang. 

Affaldsposer skiftes i køkken og spillelokalet. (Affaldscontainer ved 
indgangsdøren). 

Ur, højtaleranlæg, alt lys slukkes, og døre (også altandøren) låses. 
Lokalerne efterlades pænt og ordentligt. 

 
Mere detaljeret gennemgang kan læses i: Drop in vejledning. 

 
Afslutning til jul og sæson slut. 

Klubben er vært med et lille glas sidste gang før jul. Her serveres der normalt 
også en lille småkage til. 

 
Ved sæsonens afslutning serveres der også et lille glas. 

 

Indkøbschefen (pt Svend Rasmussen) sørger for, at flaskerne er placeret i 
køleskabet i køkkenet. Husk at gøre opmærksom på, at der er afslutning på 

holdet (oplys antal), når du f.eks. bestiller dine præmier for placeringspoint. 
 

Der vil også være mulighed for at få et glas sodavand eller lign. uden alkohol. 
 

Der serveres gerne af engangsemballage. 
 

Billeder af klubmestre både par og hold til hjemmesiden 
I forbindelse med præmieuddelingen tages et billede af holdmestrene og 

senere af det par, der bliver klubmestre. 
I redaktørens skuffe på kontoret er et fotoapparat, men du må gerne bruge din 

egen mobiltelefon. 
 

Fotoet sendes sammen med oplysninger om navnene til klubbens webmaster 

(pt. Anne Erholt), så materialet kan lægges på klubbens hjemmeside. 
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Belønning 

Som tak for det store arbejde det er at være leder af et spilletidspunkt, 
herunder at være turneringsleder og edb-ansvarlig betales der kun kontingent 

og ikke spillebetaling på det pågældende tidspunkt. 
Spiller man på andre tidspunkter, hvor man ikke er leder, betales for dette. 


