Nytt fra UTV
Det ble i fjor satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på NBFs turneringstilbud på bred basis ledet av
Allan Livgård. Gruppen har gjennomført en spørreundersøkelse og arbeidet internt og eksternt. De
leverte sin første rapport i juni. UTV og styret har vurdert forslagene og det er vedtatt en del
endringer fra inneværende sesong.

NM for par
Det er vedtatt å flytte ut finalen i NM Par fra festivalen i tråd med arbeidsgruppens forslag.
NM Par i dagens form fungerer ikke optimalt. Turneringen i seg selv er en krevende turnering med 85
runder av to spill over tre dager. For de som kommer fra NM Monrad har de i tillegg spilt 96 spill i
forkant. Dette fører til at mange av deltakerne velger å ikke spille andre turneringer i forkant.
Samtidig låser turneringen opp festivalprogrammet i forkant i stor grad.
Antall par reduseres til 52 og turneringen vil bli arrangert fredag – søndag en helg i september. Det
spilles serie med tre spill i runden – totalt 153 spill.
Plassene fordeles slik:
1 plass per krets

25 plasser

Forelt kretsene ut i fra deltakelse

10 plasser

Fjorårets Norgesmestere

1 plass

Plassene 2-11 fjorårets finale

10 plasser

Norgesmestere Damer, Veteran, Junior 3 plasser
NM Åpent Par

3 plasser

For alle plasser gjelder at det er paret som er kvalifisert og man må spille finalen sammen. For de
som er dobbeltkvalifisert gjelder første kvalifisering – det er ikke anledning til å bytte makker. Som i
dag vil kun de som er kvalifisert fra kretsene vil gi ekstraplass året etter.
NM Par vil flyttes rundt til interesserte arrangører i likhet med finalen NM Klubber.

Norsk bridgefestival
Flyttingen av NM par frigjør plass på festivalen. Det vil bli to nye hovedturneringer –NM Åpent Par
(NÅP) og NM Åpent Lag (NÅL). Begge turneringer vil gå over tre dager med flere trinn og vil delvis
overlappe hverandre.

Program (Hovedturneringer):

Dag
Fredag
Lørdag

Formiddag
Golf og Bridge
NM Mix par
NM Junior
Søndag NM Mix par
NM Junior
Mandag NM Mix lag
Patton
Tirsdag Åpent lag – kvalik
NM Damer
NM Veteran
Onsdag Åpent lag – R16
NM Damer
NM Veteran
Imp across
Torsdag Åpent lag – R4
Åpent par – A1
Fredag Åpent par – A3/B3
Lørdag

Ettermiddag
Golf og Bridge
NM Mix par
NM Junior
NM Mix lag
Patton
NM Mix lag
Patton
Åpent lag – kvalik
NM Damer
NM Veteran
Åpent lag – R8
Imp Across

Åpent lag – finale/bronsefinale
Åpent par – A2/B2
Åpent par – Finale
Åpent par – B-finale

Åpent par – Finale
Åpent par – B-finale

For NM Åpent Par vil taperne i R8, årets par-finalister og årets NM vinnere være forhåndskvalifisert
til A2. Finalister/semifinalister samt de ti beste spillerne fra Norges Grand Prix vil være kvalifisert
direkte til A3. For alle forhåndskvalifiserte gjelder at man fritt kan sette sammen par, men begge
spillere må være forhåndskvalifisert for det aktuelle trinnet.
Det arrangeres en B-finale som er inkludert i startkontingenten. I lagturneringen vil utslåtte lag fritt
kunne spille IMP-across eller sideturneringer mens finalespillet pågår.
Alle kvalifiseringssteg i åpent par vil være tilfeldige møter uten ”Carry over” eller seeding.
I NM Åpent Lag velger best plasserte lag fra kvalifiseringen motstander i hvert steg. Et lag som slår ut
en bedre plassert motstander får dette lagets seeding.

Oversikt over trinnene i NM Åpent Par:

Dag
Trinn 1
Trinn 2

A-pulje
Fri påmelding
~40% fra A1
16-24 spillere R8
Inntil 90 spillere NM Par
Vinnere NM Damer, Veteran, Junior
Trinn 3
~40% fra A2
10-15 par B2
10 spillere Grand Prix
16-24 spillere finalister
Trinn 4 - finale 8 par A2
4 par B3
20 par A3

B-pulje
~60% fra A1

~50% fra A2
Resterende B2

Resterende A3/B3

Grand Prix
For å stimulere til økt deltakelse etableres en Grand Prix turnering, der man samler poeng i de åpne
forbundsturneringene gjennom året med en premiering sammenlagt samt noen plasser i NM Åpent
Par. Grand Prix poeng settes likt oppnådde mesterpoeng.
For første sesong foreslås det at man lar alle åpne FP-turneringer telle uten at det stilles krav til
søknad eller ekstra avgift. Dette for å etablere både konseptet og for å få på plass løsninger og
rutiner for Grand Prix-stillingen. Fra og med sesong to bør det kreves inn en egen tilleggsavgift fra
GP-arrangørene for å dekke kostnader og premiering.
Det vil også bli arbeidet med å finne en sponsor til turneringen.

NM for klubblag
For NM klubblag var det en stor nedgang i deltakelsen i år. Selve konseptet med 3-lags-møter
fungerer bare delvis. Det er særlig i forbindelse at lag trekker seg etter første kamp at det kan oppstå
uheldige virkninger.
Samtidig virker det som at det at man har ønske om at alle lag skal få minst to kamper. Dette kan
løses på andre vis, for eksempel en oppsamlingsrunde mellom kamp en og to. Imidlertid vil det være
vanskelig å lage en fastsatt modell som vil fungere med varierende antall.
Arbeidsgruppen har ikke foreslått noe konkret konsept, men har en del interessant forslag for å løfte
interessen for turneringen. Flere av disse krever dog noe mer bearbeidelse.
Det foreslås derfor å beholde trekantmøter inneværende sesong med forbehold om det kan bli
justering om antall påmeldte tilsier det. Det vil bli tilstrevet å sørge for at alle også da får minst to
kamper. Det innføres ikke seeding generelt, men enkelte lag (Årets finalister, 6.runde?) vil gå direkte
til runde 3 dersom antallet gjør dette mulig.

Reglement
De forslåtte endringer samt ny VP-skala og medlemsform vil medføre en del endringer i turneringsog mesterpoengsreglement. I tillegg kommer en justering av noen straffebestemmelser og at
tidligere tillegg i den norske utgaven av lovboka bakes inn – det har vært et hull etter at ny lovbok
kom.
Det tas sikte på å publisere disse innen kort tid.
For reisereglementet har kilometersatsen stått stille lenge. Den vil bli økt til to kroner og intensjonen
er at den videre vil følge halvparten av statens satser.

Avslutning
Det kan fortsatt bli mindre endringer i de skisserte opplegg og vi tar med glede i mot
tilbakemeldinger.
Grunnet EM i Tromsø er det ikke planlagt ordinær festival i 2015 så noen tilpasninger vil det uansett
bli dette året. I 2014 går festivalen som i år i Fredrikstad – arrangørsted for senere år er ikke bestemt
og forslag tas i mot med takk.
Vi ser også gjerne at interesserte arrangører for par- og lagfinalen tar kontakt.

For Utvalg for Turneringsvirksomhet,
Sigmund Ivar Bakke

