Askeladden i NM for klubblag
Hjemmelaget lapskaus med poteter fra egen åker, kaffe og kaker. Slik er det om du møter
Klepp BK 3 i NM for klubblag. Sammen med laget ditt ønsker du enten et annet klubblag fra
ditt distrikt velkommen hjem til dere, eller besøker en naboklubb til vennskapelig dyst.

Lagkamp – den perfekte turneringsformen for ferske spillere
I lagkamp gjelder det å melde utgangene sine og greie kontrakten. I motsetning til
parturnering har ikke overstikkene så mye å si, og lagkamp er derfor en flott turneringsform
for ferske spillere. NM for klubblag er en cupturnering for klubblag som går over seks runder.
De siste årene har det vært mye fokus på finalen i NM for klubblag, men vi ønsker å vise fram
at NM for klubblag er så mye mer:
En unik mulighet til å bli kjent med egne klubbkamerater og andre bridgespillere i distriktet.
Og kanskje vinner dere en kamp? Jeg fant jeg fant, flere imp! Vi ønsker at flere skal få
oppleve en av årets triveligste bridgeopplevelser.
Derfor introduserer vi Askeladdenprisen, til lag som har med nye spillere på laget.

Kriterier for å bli et Askeladdenlag:




Minst én spiller på laget som aldri har spilt NM for
klubblag før
ELLER
Minst én spiller med mindre enn 3 MP (<kløvernåla)

Hvem vinner Askeladdenprisen?
Vi deler ut premier i to kategorier:
a) Det Askeladdenlaget som går lengst i cup-rundene,
vinner Askeladdenprisen. Om to eller flere lag når like
langt, trekker vi vinner
b) Trukket premier blant alle påmeldte Askeladdenlag

Hvordan foregår NM for klubblag?
Alle lag får spille minst to cuprunder. De første rundene møter man lokal motstand, i
påfølgende runder utvides trekningssonen. Les mer på http://bridge.no/Turneringer/NMfor-klubblag

Hva koster det, og hvordan melder vi oss på?
700,-/ lag for de to første rundene (totalt), deretter kr 500/lag og runde. Så hva det koster,
kommer an på hvor langt dere kommer. Klubbleder kan melde på lag, eller man kan melde
på lag selv via Turneringsoversikt på bridge.no.

«Å, jeg har slikt å gjøre, jeg har slikt å føre, jeg fører vel den»

