
Møte på Teams om klubbturneringer med BB$ 
Deltakere: 51 personer. 

Møteleder: Allan Livgård 

Tid: 16.02-16:44 

Egen presentasjon legges ved. 

Oppsummering av spørsmål og svar: 
1. Spørsmål: Kan klubben betale BB$ for alle spillere? 

Svar: Da må klubb-brukeren overføre til den enkelte spilleren. 

 

2. Spørsmål: Kan klubber slå seg sammen? 

Svar: Ja, hvis man ønsker det. For små klubber anbefaler vi at man slår seg sammen, siden 

det må være minimum 6 bord i turneringen for at den skal bli arrangert. Man avtaler da 

hvem som setter opp og rapporterer i Ruter. 

 

3. Spørsmål: Jeg arrangerer for flere klubber. Kan jeg bruke samme bruker? 

Svar: Ja. Men det blir lettere for klubbene å finne turneringa om du arrangerer fra klubbens 

egen bruker. 

 

4. Spørsmål: Anbefaler dere at vi krever 50,- i bordpenger i tillegg til 1BB$? 

Svar: Det blir opp til hver enkelt. Hver klubb/krets krever inn det de syns er fornuftig, og vil 

sikkert variere fra 0-60,-. 

 

5. Spørsmål: Det brukes mye tid på konvertering av resultat. Vi har opplevd å få ulikt resultat fra 

resultatlista på BBO og når resultatene tastes inn i Ruter. Hvorfor det? Og jobbes det med å 

få til en automatisk konvertering? 

Svar: Det er det neste vi skal spørre BBO om, om vi kan få til en automatisk eksport fra BBO 

til NBF som har samme format som eksporten fra Ruter. Nå som vi har seriøse turneringer 

med betaling kan vi be dem om dette, men vi vet ikke om vi får det eller ei. Harald Berre 

Skjæran har testet det med å legge inn resultat, og finner at de eneste gangene resultatet blir 

ulikt på BBO og når det legges inn i ruter, er om det har vært justeringer på et spill til 

Middels+/- 

 

6. Spørsmål: Dersom vi må gi opplæring til nye brukere, hvilke regler gjelder? Må vi møtes 

fysisk? 

Svar: Der viser vi til gjeldende retningslinjer fra regjeringen til enhver tid. Det er også mulig 

for oss å gi opplæring via f. eks. Teams eller TeamViewer.  

 

7. Spørsmål: Hva skjer med serie/Monrad-forflytning? 

Svar: Her har vi foreløpig ingen gode nyheter. Vi er stuck med gjentakende møter i Swiss eller 

å spille Mitchell. 

 

8. Spørsmål: Vil unntaket som ble innført etter nedstengingen der ikke-medlemmer blir fritatt 

for ekstra serviceavgift fortsette? 

Svar: Ja, det vil fortsette så lenge vi må spille på nett 

 



9. Spørsmål: Er det noe minimum antall spill som må spilles? 

Svar: Nei. Men man må være minimum 6 bord, og se ellers reglement for utdeling av 

mesterpoeng for minimum antall spill for utdeling av mesterpoeng. 

 

10. Spørsmål: Når kommer muligheten for å importere include list til klubbens bruker? 

Svar: Det vil komme raskt, men vi har ikke fått nøyaktig tidspunkt 

 

11. Spørsmål: Hva skjer med spillere vi må sette inn på oversitt – må de betale? 

Svar: Spillere som blir satt inn etter turneringsstart spiller gratis. 

 

12. Spørsmål: Må startkontingenten legges inn først, før man legger inn resten av 

turneringsinformasjonen? 

Svar: Nei. 

 

 

Spørsmål: Vil gratisturneringer på formiddagen fortsatt funke? 

Svar: Sannsynligvis vil gratisturneringer på formiddagen fortsette. Men vi syns det er mer redelig å ha 

alt likt. 


