
Kvalifisering til EM nasjonslag  - veteran og mix 

Generelt 
• EM for nasjonslag for klassene veteran og mix arrangeres i juni 2022. 

• Norsk Bridgeforbund (NBF) inviterer lag som ønsker å representere Norge i veteran og mix 
klassene til uttaksturnering. 

• Formelle krav til spillerne som vil delta i kvalifiseringen (og eventuelt EM): 
o Være medlem av NBF 
o Være norsk statsborger eller «Bona Fide»-innbygger i Norge dvs. en person bosatt i 

Norge med annet statsborgerskap. 
Her gjelder det bestemte regler, se EBLs Eligibility reglement. 

o Være i «good standing». 
o Ingen uoppgjorte forhold til NBF. 

• Vinnerlaget representerer Norge i EM nasjonslag for hhv. veteran og mix og eventuelt i 
påfølgende VM dersom laget kvalifiserer til dette gjennom EM. 

• I tråd med tidligere praksis arrangeres kvalifisering til et internasjonalt lagmesterskap (som 
f.eks. kvalifisering til «Bridge-OL» åpen klasse i 2016) med et format slik at 
o «de beste skal gjøre opp mot de beste» om retten til å representere Norge 
o det er mange spill i finalen 
o kvalifiseringen arrangeres mellom lag (ikke parkvalifisering) 

Tidspunkt – kvalifisering veteran og mix 
• Ved tre eller flere påmeldte lag spilles en innledende runde på RealBridge – fredag (start kl. 

18:00) – søndag 3.- 5. desember 2021. 

• De to beste lagene fra innledende runde spiller finale «live» ved bordet/ved to påmeldte lag 
spilles stikkamp «live» ved bordet – lørdag – søndag 19. – 20. februar 

Format 
• Innledende runde spilles online på RealBridge som enkel (eller eventuell dobbel/trippel) Round 

Robin (full serie). Ved ekstra stor påmelding vil det kunne være aktuelt å benytte Monrad i 
innledende runde. Antall spill i kampene vil avhenge av antall runder.  

• Finale/stikkamp spilles «live» ved bordet – i utgangspunktet over 80 spill (5x16 spill).  

Påmelding 
• Påmelding av lag – minst fire – og inntil seks spillere – gjøres på bridge.no. Påmelding kan først 

gjøres når man har minst fire spillere. Nye spillere (inntil i alt seks) kan etter registreres. 
• Ingen spillere kan delta i mer enn en klasse. 

• Ved stor påmelding vil en kunne måtte begrense antall lag som får delta. 
• Lagene er påmeldt med bestemte spillere til kvalifiseringen. Det er selvsagt mulig å 

supplere/endre lagoppstillingen dersom det er en spiller/et par som likevel ikke har anledning til 
å delta i kvalifiseringen. 

• Spillere som er tatt ut til lagene i klassene åpen og damer til EM nasjonslag kan ikke delta i 
kvalifisering.  

Forpliktelser og rettigheter 
• Kvalifiseringen skal være reell (krav om intakt lag ved spill for Norge i EM nasjonslag). Det 

innebærer at det laget som kvalifiserer seg og reiser til EM skal være det samme laget. 
Forutsetning for å få representere Norge i EM nasjonslag og eventuelt i påfølgende VM, er at 
minst tre av spillerne må ha spilt kvalifiseringen. 

• Om vinnerne ikke oppfyller kravet om intakte lag, går retten til deltakelse til # 2 i kvalifiseringen. 
Samme krav stilles til dette laget om at minst tre spillere må ha spilt i kvalifiseringen. 

• Spillere/par som er med på å kvalifisere laget for spill i EM (har spilt minst 1/3 av det totale 
antall spill i kvalifiseringen), har rett til å delta på laget i EM og eventuelt i påfølgende VM. 

http://www.eurobridge.org/regulations/other-codes-and-regulations/eligibility-code/


• Laget kan suppleres med inntil tre spillere til EM. Forutsetning er selvsagt at laget er intakt mht. 
at tre spillere har spilt minst 1/3 av det totale antall spill i kvalifiseringen. 

• I tilfelle Force Majeure (sykdom eller annen gyldig grunn) for en spiller, vil vedkommende spiller 
kunne erstattes selv om kravet til intakt lag ikke kan oppfylles. Force Majeure må dokumenteres 
skriftlig til bridge@bridge.no umiddelbart etter at en er blitt kjent med situasjonen. 

Økonomi 
• Spilleavgift for kvalifiseringen er 1.000,- kr. pr. spiller. 

Spillere under 26 år (f. 1997 eller senere): 300,- kr. 

• Spillere må selv betale alle kostnader knyttet til reise, overnatting og mat både under 
kvalifiseringen og under mesterskap (EM og VM).  

• Overskuddet av kvalifiseringen går til laget som representerer Norge i EM og eventuelt 
påfølgende VM.. 

• NBF dekker startavgift og landslagsskjorter i EM og eventuelt VM. 
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