
Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 3 november 2019 

Motion 1 – Imp-över-fältet i ligans Elit och div 1 
IAF, inklusive givsamling på nätet, för Elit och div 1 på måndagar. 
2019-04-25 
Hälsningar Max Ödlund 

Styrelsens uppfattning: 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. Lagda brickor i ligan skulle både bli dyrt och 
innebära praktiska problem. Vi är dock uppmärksamma på möjligheten för visst vore 
det intressant att kunna se givarna efter en ligamatch. 
Det finns problem med att spela lagda brickor i ligan. Ett är att vi skulle få vänta in de 
långsamma matcherna för att göra en gemensam start av andra halvlek. Ett annat är 
risken för överhörning, både under spel och jämförelse. Ett tredje den ökade 
kostnaden. Ett fjärde om det inte skulle behövas en tävlingsledare till? 
Gemensam start av andra halvlek: Annars kommer de snabba matcherna att hinna 
börja andra halvlek innan eller medan andra matcher tar paus vilket skulle öka risken 
både för fusk och att spelare ofrivilligt får reda på sitsar i förväg. En del spelare skulle 
nog inte gilla att deras matcher skulle ta längre tid. 
Överhörning: Vi har redan nu problem med spelare som snackar i korten. Med lagda 
brickor i fyrmannamatcher tillkommer snack vid jämförelser. Vi har inte på långa vägar 
plats i cafeterian för att alla lag ska kunna jämföra där. Att jämföra vid bridgeborden 
medan samma brickor spelas vid bord bredvid ger problem. 
Ett sätt att delvis lösa detta är att spela olika brickor i olika serier. Det ökar dock TL:s 
arbete och blir svårare att i två matcher dela brickor vilket gör upplägget dyrare. 
Ökad kostnad: En bricka kostar 2,80 kr att lägga. Vid en ligamatch om 24 brickor blir 
extrakostnaden för varje spelare: (24 brickor * 2,80 kr) / 8 spelare = 8,40 kr/spelare. 
Extrakostnaden för klubben under ett verksamhetsår blir med 339 deltagande lag (225 
i kvälls- och 124 i dagligan vilket var snittet under 2018–19), 36 ligaomgångar (två 
terminer med 11 matcher i grundspelet och 7 i slutspelet) och 4 deltagande spelare i 
varje lag: 339 lag * 36 omgångar * 4 spelare * 8,40 kr = 410 000 kr/år. 
Om två ligamatcher delar brickor, det vill säga att varje bord i exemplet startar med tre 
brickor, halveras kostnaden till 4,20 kr/spelare och 205 000 kr/år. 
Extra tävlingsledare? Om vi skulle börja spela med lagda brickor ligger det nära till 
hands att även beräkna IMP-över-fältet. Vi har Bridgemate-dosor så det räcker till 
samtliga bridgebord men frågan är om det inte ändå skulle behövas mer än en TL? 
Att alla lagkaptener ska gå igenom tävlingsledarrummet in till brickläggningsrummet 
för att hämta brickor innan en match lär inte fungera. Tänk er röran när 70 
lagrepresentanter ska hämta brickor och lägga ut rätt brickor vid matchens båda bord. 
Det finns helt enkelt en anledning till att TL idag delar ut ligans brickor. Dessutom, vem 
ska samla in brickorna? Redan idag är det ofta ingen av de fyra spelarna vid ett bord 
som orkar bära fram sina brickor till utanför TL-rummet. 
Ett alternativ: Används Bridge+:s givmaskin vid varje ligabord slipper spelarna blanda 
och så länge budgivningen matas in och de spelade korten utan att blandas läggs 
tillbaka så kan spelarna senare se både budgivning och korten stick för stick. 
BK S:t Erik har testat utrustningen vid tre tävlingar. Tyvärr är utrustningen dyr, 
åtminstone än så länge. Läs gärna mer på http://bridgeplusmore.com 
Kommentar: Vi har under året spelat med IMP-över-fältet i såväl kvälls- som dagligans 
alla cupslutspel samt i Sommarligan. 
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Motion 2 – Gratis kaffe vid blindrond 
Ökad trivseln vid partävlingar. 

Vid partävlingar drabbas man ibland av ett ”blindbord”. Man önskar spela 24 brickor i 
åtta ronder men trots att avgiften är lika för alla spelare tvingas man sitta av en rond.  

För att öka trivseln, föreslår jag att klubben anslår den lilla summa som krävs för att ge 
spelarna som drabbas av en blindrond en kaffe/te-kupong att använda under 
blindronden, eller när det bättre passar dem.  

Köper klubben in kuponghäften med 10 kuponger till 180 kr – eller ett ännu lägre 
förhandlat belopp – blir klubbens kostnad försumbar. Administrationen blir lättskött.  

Jag föreslår, för att börja med, att detta införs för de större partävlingarna på dagtid 
måndagar, onsdagar och fredagar. Faller systemet väl ut får styrelsen överväga 
införandet vid flera partävlingar. 

2019-09-09 
Hälsningar Ellis Wohlner 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Det är olyckligt med blindronder. Att som motionären föreslår erbjuda paret med 
översits fritt kaffe/te under blindronden passar inte alla då tiden för blindrondens 
inträde varierar för de olika paren. Alla är kanske inte intresserade av just kaffe/te. 
Det är för en tävlingsledare förenat med icke önskat merarbete för att administrera 
kaffe/te bidragen. Kostnaden för klubben under en hel säsong torde uppgå till i 
storleksordningen 50 000 kr. 

Vi får inte heller glömma bort att caféet inte har öppet hela tiden under alla tävlingar. 
På kvällar får caféet stänga kl. 21 (tävlingar börjar kl. 18.30) och på helger kl. 14.30 
(tävlingar börjar kl. 12). 

(BK S:t Erik anordnar över 400 partävlingar och barometrar under ett år. Rimligen har 
ungefär hälften av tävlingarna en blindrond vilket med ett pris för en kopp kaffe eller 
te på 18 kronor ger 200 tävlingar*8 ronder*36 kronor=57 600 kronor.) 

Kommentar: En motion med samma önskemål avslogs på det förra årsmötet. 
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Motion 3 – Gå över till den nya VP-skalan i ligan 
Bakgrund: Sedan flera år tillbaka finns ett nytt system för beräkning av resultat i 
fyrmannatävlingar. Det benämnes 20–0 och används flitigt, både internationellt och på 
förbunds- och klubbnivå i Sverige. 

Några av fördelarna är att matcher som vunnits med få imp inte kan sluta oavgjort, och 
att risken för att hamna på lika poäng som ett annat lag i serien är näst intill obefintlig. 

Yrkande: Jag yrkar på att vår klubb inför detta system vid VP-beräkningen i matcher 
såväl i kvällsligan som i dagligan. 

2019-09-10 
Hälsningar Mårten Hilding 

Styrelsens uppfattning: 

Styrelsen föreslår att motionen avslås. 

Den 1 juli 2016 gick det Svenska Bridgeförbundet över till att i de tävlingar de 
arrangerar spela med de nya 20–0 skalorna med decimaler. Det innebär att matcher 
kan sluta till exempel 11,47–8,53. 

Världsbridgeförbundet introducerade 2013 decimalskalorna i internationella tävlingar.  

Anledningen till förändringen angavs vara ”rättvisa”, varje imp ska betyda lika mycket. 
Med de gamla skalorna, som BK S:t Erik fortfarande använder, gör skalorna att vissa 
imp är mer värda än andra. 

Bridge spelas nuförtiden vanligen som partävling eller som lagtävling med imp-
beräkning. I partävling är varje stick viktigt, i lagtävling de stora spelen. Den nya 
decimalskalan gör att lagtävling något mer än tidigare liknar partävling då det 
matematiskt inte blir lika attraktivt att, med risk för missade övertrick, säkerhetsspela 
eller, med risk för fler övertrick, ta den enda chansen till straff. 

Detta kan vara en smakfråga men styrelsen tycker att en stor charm med lagtävling är 
just fokuset på de stora spelen. 

För nya spelare är beräkningen av resultatet i en fyrmannamatch ett stort kliv att ta sig 
över. Först ska varje brickas helpoäng jämföras och omvandlas till imp (internationell 
match points), sedan ska imp:en summeras och omvandlas till VP (victory points) enligt 
den skala som gäller för det spelade brickantalet. Att därpå lägga till två decimaler 
kommer att göra förståelsetröskeln än högre. 

Med decimalskalan verkar det troligt att ungefär 99 % av spelarna inte kommer att 
veta exakt hur deras match slutade. Vill vi ha det så? 

När det gäller särskiljning finns det fungerande system för detta. System, som även om 
det kommer att användas mindre, måste behållas. 
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Motion 4 – Angående hängmatcher 
Bakgrund: Bestämmelser rörande Hängmatcher/Flyttade matcher har beslutats vid 
flera tidigare årsmöten – senast 2018. 
Beträffande hängmatcher anges i Ligareglerna följande: 
Två alternativa speltillfällen (olika veckodagar) för hängda matcher ska erbjudas av det 
drabbade laget, d.v.s. de som INTE ställde in matchen, inom 7 dagar. Om det 
orsakande laget, d.v.s. de som ställde in matchen, inte accepterar något av de nya 
speltillfällena så får de lämna WO. Om det drabbade laget inte erbjuder några 
alternativ inom dessa 7 dagar har det orsakande laget ytterligare 7 dagar på sig att 
erbjuda två alternativa speldagar (olika veckodagar). Om det drabbade laget inte 
accepterar något av de nya speltillfällena så får de lämna WO. När lagen kommit 
överens om ett nytt speltillfälle ska klubben meddelas. Om inget av lagen lyckas lämna 
några alternativa speltillfällen efter dessa 14 dagar kommer båda lagen att få lämna 
WO, d.v.s. matchen slutar 0–0. 
Tillämpningen av denna text är både komplicerad och kan i sista hand få oacceptabla 
konsekvenser för det drabbade laget. 
Utgångspunkten för lagspelet måste vara att ansvaret måste falla fullt ut på respektive 
lag och inte som fallet är idag helt eller delvis överföras på ett ”drabbat” lag. Detta 
måste bl.a. omfatta att vid behov anskaffa reserv(er) enligt S:t Eriks bestämmelser för 
att laget skall bli fulltaligt för spel. Utöver egna ansträngningar erbjuder bridgeklubben 
via ligaansvarig vissa möjligheter att vara behjälplig vid anvisande av reserv. 
Utöver detta bör det alltid finnas möjlighet att lagen ömsesidigt kan komma överens 
om alternativ speldag, utan att vara tvingande för det ”drabbade” laget. 
Förslag 1: Varje lag ska ta fullt ansvar för att laget vid schemalagt speltillfälle, 
alternativt vid annat med ”drabbade” laget ömsesidigt överenskommet speltillfälle, är 
fulltaligt. 
Förslag 2: I det fall dessa förutsättningar saknas ska laget lämna w.o. till det 
”drabbade” laget, som tilldelas full poäng. 
Dispens från dessa bestämmelser ska kunna medges vid synnerligen tvingande skäl. 
2019-09-15 
För lag Safari  
Hälsningar Stig Drevemo 

Styrelsens uppfattning: 
Styrelsen föreslår att motionen avslås. 
Ligareglerna har några utgångspunkter varav en av de allra viktigaste är att Ligans 
matcher i första hand ska avgöras vid bridgebordet. 
Gällande förslag 1 vill styrelsen framhålla att motionens ”ömsesidiga ansvar” endast är 
genomförbart om möjlighet ges att bestämma att båda lagen i en match ska förlora på 
w/o. Tycker någon att det vore bra? 
Förslag 2 är inte genomförbart. Poängen vid w.o. bestäms inte av BK S:t Erik utan av 
SBf:s Generella regelverk (vilket oftast medför 18–0 vid 25–0 skala). Hänsyn måste tas 
till tredje part, det vill säga de andra lagen i samma serie. ”Full poäng” är inte rättvist 
mot konkurrerande lag. 
Att bestämmelsen om hängmatcher är komplicerad beror på att erfarenheten visar om 
inte detaljerade bestämmelser finns om hur reservdagar ska erbjudas så kommer en 
stor del av de hängda matcherna att förbli ospelade. 


