
NM FOR KLUBBLAG 2022 
 
 

Vårens vakreste eventyr, finalen i NM for klubblag 
arrangeres 26. – 29. mai 2022. Kvalifiseringen til 
dette eventyret starter allerede i oktober. 

Hvor mange lag klarer din klubb å stille med? 

Alle klubber tilsluttet Norsk Bridgeforbund inviteres til å delta i NM for klubblag 
2022. En klubb kan stille med så mange lag den ønsker i turneringa. Alle 
deltakere på lagene må være medlem i 2022 i den klubb de representerer, og 
alle lag kan kun representere én enkelt klubb. 

Rundeavgift pr. lag er kr 700,- for 1.-2. runde (totalt for begge rundene), og kr 
500 pr. runde i 3.-6. runde. 

NM for klubblag arrangeres som en cupturnering over seks runder med kamper 
over 32/36/40 spill (lagene kan avtale å redusere antall spill). Alle lag får spille 
runde 1 og 2, og det trekkes tilfeldige motstandere i begge runder. Lag som 
vinner begge kampene er videre sammen med de beste av lagene uten to seiere.  
 
Kampene kan spilles på RealBridge (alle runder). Begge lag må være enige om å 
spille på nett. Spilling på BBO godtas ikke. 

De sju gjenværende lagene etter 6. runde samt et lag fra arrangøren møtes i en 
finale der alle møter alle.  

I de innledende rundene trekkes motstanderlag lokalt. I de senere rundene 
utvides trekningssonene, før det er fri trekning over hele landet i 6. runde. For 
seier tildeles spillerne på vinnerlaget 1 FP i runde 1 og 2, 2 FP i runde 3 og 4 og 
3 FP i runde 5 og 6. 

Påmelding foretas på Turneringsoversikt på hjemmesiden: 

https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/13855 
 

 
Påmeldingsfrist for 1. runde er søndag 9. oktober 2021! 

 
Også i år er det egen premiering for  

Askeladdenlag – snu arket. 

  

https://www.bridge.no/ruter/turneringsinfo/1/13855


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 har vi innført 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 

 

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

 
Askeladden 2019 – Nesodden BK gikk hele veien til finalen. 

F.v.: Rolf Sjødal, Sofie G. Sjødal, Agnethe H. Kjensli og Elisabeth G. Sjødal 

 


