INSTRUKS FOR INNSETTING AV SVANS (BLINDTARM)
Svans brukes når man spiller Howellturnering og har et bordantall som fører til et ugunstig
antall spill. (F.eks. 6 bord, hvor man må spille 22 eller 33 spill). Man løser problemet ved å
benytte seg av plansjene for et lavere bordantall (med et gunstig spillantall) og så sette inn et
eller flere svansebord, slik at alle deltakerne får plass.
MP-treffet arrangeres som 5-bords Howell hvis man er 9-16 par. Med 9 og 10 par spiller man
5-bords Howell på normal måte (med walk over hvis det er 9 par). Med 11-12 par må man
sette inn ett svansebord, med 13-14 par to svansebord og med 15-16 par tre svansebord.
Med 11, 13 eller 15 par blir det walk over. Man bør la et av sitteparene (par 10 eller høyere)
være walk over-paret.
For å være forberedt på innsetting av svansebord, bør man på forhånd lage en kopi av
bordplansjen(e) til bordet(ene) det er aktuelt å sette inn svans på. En svans kan settes inn
hvor som helst, med unntak av bord 1.
Innsetting av svans på bord 5 skjer på følgende måte: Du legger en kopi av bordplansjen for
bord 5 på nabobordet (5B). NS på bord 5A tildeles første ledige parnummer som er 11 mens
ØV på bord 5B tildeles neste ledige parnummer (12). Disse to parene skal sitte stille på sine
plasser hele turneringen. Bord 5A og 5B skal dele spill. Når et par etter flyttehenvisningene
skal flytte til bord 5 NS, gir par 11 (som jo skal sitte der) beskjed om at de skal sitte NS på
nabobordet (5B). Hvis noen forsøker å sette seg ØV på bord 5B gir par 12 dem beskjed om
å ta plass ved bord 5A. All flytting ved rundeskift for øvrig skjer etter bordplansjene.
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Illustrasjonen ovenfor er for første runde. Par 9 sitter ØV ved bord 5A og par 8 NS ved bord
5B. Bord 5 spiller i denne runden spill 13-15. De to bordene deler på spillene.
Hvis du skal sette inn enda et svansebord, gjør du tilsvarende på et annet bord. Sitteparene
får parnummer 13 og 14. Husk på at sitteparene alltid skal sitte i motsatt retning (det ene NS
og det andre ØV).

