Motioner till BK S:t Eriks årsmöte den 1 november 2020
Motion 1 – IMP-över-fältet i ligan
Jag önskar att ligans brickor fortsatt dupliceras på samma sätt som sker nu i
sensommarligan, och att givsamlingarna kommer ut efter varje omgång. Gärna som nu
med IAF.
Det är en stor fördel att i efterhand kunna titta på givarna som avsevärt ökar
möjligheten att lära sig mer, vilket är vad jag önskar när jag spelar. IAF, inklusive
givsamling på nätet, för ligan.
2020-09-02
Hälsningar Louise Hallqvist
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 efter återstarten under årets coronaepidemi spelat med IMP-överfältet i de tillfälliga kortligorna. För att minska risken för smittspridning har vi även i
lagtävling spelat med färdiglagda brickor där varje deltagande bord får en egen
omgång brickor. Med det begränsade deltagarantalet har det då med lite extraarbete
och inga extrakostnader för brickläggning varit självklart att beräkna IMP-över-fältet.

