
«Amerikansk uttakning» til «Bridge-OL» - åpen for alle 

Norsk Bridgeforbund avholder «amerikansk uttakning» for å avgjøre hvem som får representere Norge 

i dameklassen og åpen klasse i World Bridge Games («Bridge-OL») i Salsomaggiore Terme, Italia i 

august/september. Format vil avhenge av antall påmeldte lag i klassen. En eventuell 

kvalifiseringsturnering vil bli spilt siste helgen i april. Spillested for en slik kvalifiseringsturnering er NBF 

Oslos lokaler på Montebello, Oslo. 

Kvalifikasjonsturneringen som spilles i to separate klasser – damer og åpen – arrangeres fredag 24. – 

søndag 26. april med start kl. 12:00 fredag og avslutning kl. 14:00 søndag. Dersom det er kun to – eller 

tre lag vil spillestart bli lørdag 25. april. 

Påmelding: gjøres til påmeldingssiden på bridge.no. 

Påmeldingsfrist: 1. mars 2020 

Startavgift: 1.000,- kr pr spiller. Hele startavgiften i den enkelte klasse (damer/åpen) går tilbake til det 

respektive vinnerlag for støtte til reise/opphold som dekkes i sin helhet av spillerne selv. NBF dekker 

startavgiften for lagene i World Bridge Games og stiller med spilleskjorter som det er et krav at benyttes 

under spilling. Ellers gjelder vanlige regler for representasjon. 

World Bridge Games for nasjonslag spilles over to hele uker i perioden 21. august – 4. september. Det 

skal konkurreres i fire klasser (kun et lag fra hver nasjon i hver klasse): 

 Åpen klasse 

 Dameklassen 

 Veteranklassen 

 Mixklassen 

I den første uken av «Bridge-OL» spilles innledende runde i hver klasse, mens utslagsrundene går i 

den andre uken da. Den andre uken er det parturnering parallelt med at finalespillet i lag spilles. Disse 

er åpne, og det er ikke noen begrensninger på hvor mange par Norge kan stille med. 

I veteranklassen er vinnerne av kvalifiseringen til EM nasjonslag veteran 2020 tilbudt Norges plass i 

«Bridge-OL». Lag Johnsen har bekreftet deltakelse. 

I mixklassen tilbys vinnerne av kvalifiseringen til EM nasjonslag mix 2020 Norges plass i «Bridge-OL». 


