
Hvilken rapporttype skal jeg bruke i Ruter? 

 

Når man skal rapportere en turnering fra Ruter til NBF for registrering av mesterpoeng har man en nedtrekksmeny 

med mange ulike valg. Dette dokumentet forsøker å beskrive hvilket valg du skal ta. 

 

Ved å velge feil rapporttype vil spillerne få utdelt feil mesterpoeng og/eller klubben kan bli fakturert feil 

serviceavgift. Feil rapport kan selvfølgelig rettes opp – ved å rapportere turneringa på nytt fra Ruter – men det 

medfører jobb for klubben og for NBF. Rett første gang! 

 

For lagturneringer er det foreløpig slik at disse rapportene ikke kan leses av NBF. Dermed vil det heller ikke bli 

automatisk rapport mesterpoeng, man må selv sende NBF en beskjed om at lagturnering har vært avholdt med 

lenke til resultatet, så vil det manuelt bli laget en rapport som lastes opp til NBFs server og importeres til databasen! 

 

I singelturneringer er de fleste rapporttypene som i parturneringer tilgjengelige. Spilles det om kretspoeng er det to 

alternativ: Kretspoeng (når det arrangeres ei åpen turnering med kretspoeng) eller KM Par - åpen klasse/KM par – 

øvrige klasser, som benyttes i kretsmesterkap. 

Når det spilles med flere puljer (med nivåinndeling), brukes egne rapporter, se henvisninger for hver enkelt 

rapporttype. Med A- og B-pulje er det hhv puljefaktor 1,2 og 0,8. Med A-, B- og C-pulje er det hhv puljefaktor 1,2 1 og 

0,8 – man benytter da den vanlige rapporten for pulje B og de med puljefaktor 1,2 og 0,8 i A og C. 

 

1. Klubbpoeng 

Brukes for vanlige turneringer i klubben hvor det skal deles ut klubbpoeng etter tabell A, B eller C. Det 

beregnes en serviceavgift på kr 17,- per spiller som er medlem av NBF og kr 67 for ikke-medlemmer. Se 

rapporttype 9-10 for flere puljer. Minimum fire par og 18 spill for full tildeling. Med 9-17 spill er det tildeling 

etter halv skala, og halv serviceavgift. 

 

2. Ingen MP-beregning 

Denne brukes for turneringer hvor man gjerne vil publisere resultatene på nett, men ikke ønsker at det skal 

beregnes mesterpoeng. Har man for eksempel en julebordturnering hvor det serveres alkohol til spillingen 

kan man benytte denne rapporten. 

 

3. Sommerbridge med kretspoengbonus 

Turneringer som er åpne for alle medlemmer i kretsen og hvor det deles ut bonus i kretspoeng i tillegg til 

klubbpoeng etter tabell E2 (par) eller F2 (singel). Det beregnes en serviceavgift på kr 17/67 for henholdsvis 

medlemmer/ikke-medlemmer til NBF, samt en andel til kretsen. (Varierer fra krets til krets – fra 0,- til 3,- i de 

fleste kretser.) Se rapporttype 18-19 for flere puljer. Det kreves minst åtte par og 24 spill for å benytte denne 

rapporten. 

 

4. Kretspoeng 

Turneringer med utdeling av kretspoeng etter tabell D, E og F. Det beregnes en serviceavgift til kretsen. 

Kretsen setter selv denne satsen. NB! Husk at antall par må være minimum tolv og at antall spill må være 

minimum 42 spill i turneringer med kretspoeng for full skala. 34-41 spill gir halv skala for utdeling av 

kretspoeng. Se rapporttype 11-12 for flere puljer. 

 

5. Poenghøsten 

En gang i halvåret kan man spille om ekstra tildeling av kretspoeng etter tabell E1. Det beregnes en 

serviceavgift på kr 25, som øremerkes internasjonal representasjon. Samme krav som for «Klubbpoeng». 

 

6. MP-treff 

Benyttes for MP-treffet i starten av desember hvert år. Serviceavgift er kr 60 per spiller. MP-treff kan bare 

benyttes i parturneringer. Minimum seks par og 24 spill. 

 



7. Simultanturnering 

Benyttes for de ukentlige simultanturneringene. Serviceavgift er kr 27 per spiller. Se rapporttype 20-21 for 

flere puljer. Minimum seks par og 24 spill. 

 

8. Forbundsturnering med bonus 

Brukes for turneringer hvor de er søkt og innvilget forbundspoeng. Bonus tildeles automatisk dersom man 

oppfyller kravene i tabellen under punkt 3.3.4. Serviceavgift er kr 40 per spiller i éndagsturneringer, kr 20 

ekstra pr dag utover én. Minimum 20 par/10 lag/40 spillere og 48 spill for standard tildeling. Minimum 12 

par/6 lag/24 spillere for halv tildeling. 

 

9. Klubbpoeng puljefaktor 1,2  

Benyttes slik som Klubbpoeng, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 1,2 benyttes i den øverst rangerte 

puljen. 

 

10. Klubbpoeng puljefaktor 0,8 

Benyttes slik som Klubbpoeng, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 0,8 benyttes i den lavest rangerte 

puljen. 

 

11. Kretsturnering puljefaktor 1,2 

Benyttes slik som Kretspoeng, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 1,2 benyttes i den øverst rangerte 

puljen. 

 

12. Kretsturnering puljefaktor 0,8 

Benyttes slik som Kretspoeng, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 0,8 benyttes i den lavest rangerte 

puljen. 

 

13. Forbundsturnering puljefaktor 1,2 

Benyttes slik som Forbundsturnering med/uten bonus, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 1,2 benyttes i 

den øverst rangerte puljen. Samme serviceavgift som i Forbundsturnering med bonus. 

 

14. Benyttes slik som Forbundsturnering med/uten bonus, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 0,8 benyttes 

i den lavest rangerte puljen. Samme serviceavgift som i Forbundsturnering med bonus. 

 

15. Forbundsturnering – ikke bonus 

Brukes for turneringer hvor de er søkt og innvilget forbundspoeng hvor kravene i tabellen under punkt 3.3.4 

ikke oppfylles. Samme serviceavgift som i Forbundsturnering med bonus. 

 

16. KM par - Åpen klasse 

Benyttes for kretsmesterskap i åpen klasse for par. Gir faktor 1,5 for kretspoeng etter tabell E1 og ekstra KM-

tildeling etter tabell G. Serviceavgift er kr 0 om turneringen rapporteres med kretsen som arrangør, men 

samme serviceavgift som Kretspoeng om en klubb er arrangør. 

 

17. KM par – Øvrige klasser 

Benyttes for andre kretsmesterskap enn under KM Par – Åpen klasse. Gir faktor 1,5 for kretspoeng etter 

tabell E1. Serviceavgift er kr 0 om turneringen rapporteres med kretsen som arrangør, men samme 

serviceavgift som Kretspoeng om en klubb er arrangør. 

 

18. Sommerbridge puljefaktor 1,2 

Benyttes slik som Sommerbridge m kretspoengbonus, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 1,2 benyttes i 

den øverst rangerte puljen. Samme serviceavgift som Sommerbridge m kretspoengbonus. 

 

19. Sommerbridge med puljefaktor 0,8 

Benyttes slik som Sommerbridge m kretspoengbonus, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 0,8 benyttes i 

den lavest rangerte puljen. Samme serviceavgift som Sommerbridge m kretspoengbonus. 

 



20. Simultan puljefaktor 1,2 

Benyttes slik som Simultanturnering, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 1,2 benyttes i den øverst 

rangerte puljen. Samme serviceavgift som Simultanturnering. 

 

21. Simultan puljefaktor 0,8 

Benyttes slik som Simultanturnering, men hvor man spiller i to puljer. Faktor 0,8 benyttes i den lavest 

rangerte puljen. Samme serviceavgift som Simultanturnering. 

 



22. Kretspoeng spesial 

Kretsene kan innvilge en egen lavere serviceavgift i enkelte turneringer med kretspoeng, for eksempel 

rekrutteringsturneringer/kløvernålturneringer og liknende. Kretsen bestemmer selv kriterier for tildeling 

samt satsen for serviceavgiften. Standardsatsen er kr 10. 

99. Butler i lagkamp 

Brukes automatisk av programmet og skal i utgangspunktet ikke velges selv. 

 

 

 


