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Skolemesterskapet 
Informasjon til trenere, spillere og foreldre 
Vi gleder oss til å ta imot spillere og ledere til Norsk Skolemesterskap i Bridge. Vennligst les 

informasjonsbrevet nøye. Eventuelle spørsmål kan rettes til marianne@bridge.no.  

 

1. Om skolemesterskapet 
Formålet med skolemesterskapet i bridge er å etablere flere juniorbridgemiljø i Norge.  

I skrivende stund er det 25 lag påmeldt – maksimal kapasitet er 30 lag. 11 lag er fra mellomtrinnet, 

12 lag er fra ungdomsskolen, og 4 lag kjenner vi klassetrinnet til.  

Alle lagene konkurrerer i samme pulje. I tillegg vil vi dele ut premie til beste lag i den andre klassen, 

dvs. at om vinneren kommer fra ungdomsskolen, vil vi også kåre beste lag fra barnetrinnet. 

2. Reise 
Vi forutsetter at alle benytter rimeligste reisealternativ. Reisedekningen med bil er halv sats av 

statens satser.  

2.1 Reiseregning og egenandel 
Lagene legger ut for reiseutgiftene, og sender reiseregning inkl. kvitteringer i etterkant. 

Reiseregningsskjema fås på mail, og deles også ut på stedet.  

Egenandelen for reise er 200,-/person. Dette gjelder også den voksne som reiser sammen med laget. 

Dersom det reiser flere voksne pr lag, gir vi reisestøtte til kun den ene som står oppført som lagleder. 

Lagene sender reiseregning samlet. 

2.2 Reise med fly 
De som har ekstra lang reisevei kan reise med fly. Merk at både SAS (NOK 498,-), Norwegian (NOK 

319,-) og Widerøe (NOK 599,- ) selger rimelige ungdomsbilletter. Vi forutsetter at alle som kvalifiserer 

til det reiser med ungdomsbillett. Om dere ikke har bestilt flybilletter allerede, så må dette gjøres 

umiddelbart.  

2.3 Transport t/r flyplass 
Lagene har ansvar for å komme seg til Haraldsheim på egenhånd. Man kan ta Flybuss 1 til 

Sinsenkrysset R.v.4 (450 m å gå), eller Flybuss 3 til Grefsen Stasjon (550 m å gå). Last ned app’en 

RuterReise, og se hva som passer best med din reisetid.  

Flybussen selger familiebilletter som koster 299,- t/r. Billetten gjelder for 1 voksen + 4 barn under 16 

år. Billetten kjøpes på bussen – betal gjerne med kort. 

Transport t/r flyplassen kan også føres på reiseregningen, men merk at vi kun dekker billigste 

reisemåte for laget. 

  

mailto:marianne@bridge.no
https://www.sas.no/fly-med-oss/sas-ungdom/?msclkid=97936c0af581135100d037cdfbdb4d6d&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=1.%20S_NO_Brand%20-%20Core%20%7C%20Properties%20%7C%20BMM&utm_term=sas%20ungdomsbilletter&utm_content=SAS%20Ungdom&gclid=CLHRrdahjd4CFRSQhQody3IOCg&gclsrc=ds&dclid=CKDzvdahjd4CFceB3godkyQLmA
https://www.norwegian.no/kampanje/ungdomsbillett/
https://www.wideroe.no/ungdom/?l=no
https://goo.gl/maps/qk5JoDmZjFs
Eksempel%201%20e-post%20til%20skolen.docx
https://ruter.no/reise/ruterreise-app/
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3. Kost og losji 

3.1 Overnatting 
Vi har bestilt overnatting til alle, spillere og ledere, på Haraldsheim Vandrerhjem, Haraldsheimveien 

4, 0587 Oslo. Rommene er allerede bestilt, så dere skal ikke bestille rom her selv, kun varsle oss om 

ankomsttid og evt. ønske om romfordeling. 

Vi har bestilt nok rom til å huse alle deltakere + lagledere. Vi har noen 6-mannsrom, noen 4-

mannsrom og noen 2-mannsrom. Dere kan komme med ønsker om hvem som skal sove på rom 

sammen, men vi kan ikke garantere at alle ønsker blir oppfylt. De aller fleste rommene har bad på 

rommet, og sengetøy + håndklær er inkludert. 

Noen ledere har ytret ønske om enkeltrom, men det har vi dessverre ikke tilgjengelig. 

3.2 Navneliste og ønske om romfordeling 
Vi ber om at alle lagledere sender inn navn på alle spillerne så fort som mulig. I utgangspunktet er 

planen å innlosjere hele laget inkludert lagleder samlet på samme rom. For lag der dette ikke passer, 

vil vi lage jente/gutterom der vi plasserer spillere fra forskjellige lag. Gi oss gjerne beskjed så fort som 

mulig om hva som passer best for ditt lag. 

3.3 Servering 
Frokost og middag serveres på Haraldsheim Vandrerhjem. Lunsj serveres på spillestedet. 

Mellommåltid er den enkelte ansvarlig for.  

Det vil være kiosk i spillelokalet som selger pølser, rundstykker e.l., brus, kaffe og enkelte kioskvarer.  

Det serveres middag m/dessert for de som ankommer fredag kveld. Vi har varslet middag kl 19, men 

vi vet allerede om noen som ønsker middag kl 20 i stedet. Gi oss beskjed om ca ankomsttidspunkt, så 

skal vi ordne slik at alle får mat.  

På søndag serverer vi lunsj. Mat etter lunsj er den enkeltes ansvar. 

4. Lagleders ansvar 
1. Lagleder må fremvise gyldig begrenset politiattest senest 10 dager før avreise. Den enkelte 

lagleder søker på https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/. For 

å søke, trenger du en bekreftelse på formålet. Det får du ved å sende en e-post til 

marianne@bridge.no med fullt 11-sifret fødsels- og personnummer.  

2. Lagleder har ansvar for snarest mulig å sende inn navn og spillernummer på sine spillere til 

marianne@bridge.no, samt ønske om romfordeling (spesielt viktig dersom dette avviker fra 

at hele laget + lagleder bor samlet). 

3. Lagleder har ansvar for sitt eget lag under reise, og hele døgnet så lenge skolemesterskapet 

varer.  

4. Delta på captains meeting lørdag morgen på spillestedet kl 10.00 i Lørenveien 68. 

5. Lagleder har ansvar for å gi nødvendig informasjon til spillere og spillernes foreldre i forkant 

av skolemesterskapet, samt innhente skriftlig samtykke til fotografering og bruk av bilder 

6. Lagleder har ansvar for at laget sitt møter opp til kampene til rett tid og til rett bord.  

7. Lagleder har ansvar for at parene sitter på riktig sted, passe på tidsbruken ved bordet, sjekke 

resultater for sitt lag, og være tilstede ved sammenligning av lister. Dersom lagleder ikke er 

bridgespiller, vil vi være behjelpelig med å finne en laglederassistent. 

https://www.haraldsheim.no/
https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/
mailto:marianne@bridge.no
mailto:marianne@bridge.no
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5. Spillested – Lørenveien 68 - 25 min gangvei fra Haraldsheim 
Spillested er NBF Oslos lokaler i Lørenveien 68, Oslo, 2. etasje. Vi går samlet fra/til Haraldsheim 

Vandrerhjem. Det er ca 25 minutters gange (kart – lenke), så ta med klær og skotøy som passer 

værmeldingen. 

6. Fotografering 
Det vil bli tatt bilder fra mesterskapet, og bildene kan bli brukt i lokalmedia, på bridge.no, Norsk 

Bridgeforbunds facebookside, og i kampanjemateriell for neste års skolemesterskap eller lignende. 

Vi ber om at lagleder innhenter skriftlig samtykke fra alle foreldre til at bilder av det enkelte barn kan 

brukes som beskrevet over. Vi ber også om å bli varslet dersom det foreligger særlige grunner til at 

barnet ikke kan opptre på gruppebilder. 

Foreldre bes gå inn på denne lenken for å krysse av for hvordan de tillater at bilder av deres barn blir 

brukt.  

7. Kiosk 
Det selges kaffe, brus, pølser og enkelte kioskvarer i spillelokalet. Spillerne kan gjerne ta med litt 

lommepenger til dette. 

8. Pakkeliste 
 Sko og ytterklær som egner seg til en spasertur på 25 min etter gjeldende værmelding 

 Toalettsaker 

 Skiftetøy 

 Litt lommepenger til kiosken 

9. Turneringen 

9.1 Turneringsform 
Turneringsformen blir board-a-match. Det vil si at man spiller om vunnet, tapt, eller uavgjort spill. 

Størrelsen på differansen har ingenting å si. 

Vunnet spill = 2 poeng 

Uavgjort spill = 1 poeng 

Tapt spill = 0 poeng 

Turneringen blir spilt som 10 runder med Monrad (Swiss). Alle spiller i samme pulje.  

Monrad vil si at det er trukket startposisjoner til første kamp, og deretter vil lagene som ligger som 

nr. 1 og 2 møtes innbyrdes, 3 og 4 møtes innbyrdes etc. På denne måten vil man til enhver tid møte 

de som ligger nærmest seg selv på resultatlisten. 

9.2 Tid pr kamp 
Det spilles 5 spill pr kamp. Kamptid er 60 minutter = 10 min pr spill + 10 min til sammenligning/bytte. 

Ingen får begynne på nytt spill når det er 10 minutter igjen. Lagleder ved bordet har ansvaret for å 

varsle turneringsleder (TL) dersom dette blir tilfellet. Spill som ikke blir spilt, scores som uavgjort. 

Totalt 10 kamper, 6 kamper lørdag og 4 kamper søndag. Lunsj etter tre kamper på lørdag og to 

kamper på søndag. 

https://goo.gl/maps/nBQUscvWkjH2
https://no.surveymonkey.com/r/SamtykkeFotograferingNorskBridgeforbund
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9.3 Hva må spillerne kunne? 
Skolemesterskapet er et lavterskeltilbud. De aller fleste lagene har kun helt ferske spillere. Noen har 

én eller to mer rutinerte spillere på laget.  

Bridgemessig bør deltakerne kunne: 

- Åpningsmeldinger og svar 

- Kjenne bonusnivåene utgang, lilleslem og storeslem 

- Vite hva alle kortene i meldeboksen betyr (inkludert stopp, dobler, redobler, alert) 

- Vite når meldingsforløpet er avsluttet, hva som er kontrakten, og hvem som skal spille ut 

- Føre liste med kontrakt og resultat 

- Gjennomføre 5 spill på 60 minutter 

9.4 Skrive lister - Bridge Mate 
Hvert lag får utdelt en liste til hvert par på hvert bord. Én spiller i hvert par fyller ut og noterer 

kontrakt, spillefører, antall stikk og score. I tillegg er Nord på hvert bord ansvarlig for å taste inn på 

BridgeMate. Lagleder er ansvarlig for å følge med at tastingen foregår riktig. 

Det vil bli opplæring i bruk av BridgeMate på fredag kveld.  

9.5 Medlemskap NBF 
Alle spillere, som ikke er det fra før, må meldes inn i NBF og tildeles medlemsnummer. Alle bør betale 

klubben en medlemskontingent på minimum 50,-/spiller/år. Dersom det ikke finnes noen naturlig 

tilknytning til klubb, kan man meldes inn i den sentrale klubben Norsk Juniorbridge. 

9.6 Mesterpoeng 
Det deles ut mesterpoeng (klubbpoeng) for hver vunnet kamp, samt til beste tredjedel i turneringa. 

9.7 Premier 
Hovedpremie er 10 000 til laget til bruk på et valgfritt bridgearrangement. Laget oppfordres til å reise 

sammen til et arrangement.  

Det blir premiering i flere klasser. I klassen som ikke har vinneren, er førstepremien 5 000,- til laget til 

bruk på valgfritt bridgearrangement.  

Bokpremier til 2. og 3. plass i hver klasse. 
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10. Tidsskjema 
NB! Det kan komme små endringer i tidsskjemaet. Eventuelle endringer vil bli annonsert på stedet. 

Fredag  Fredag kveld: 
15.00 -  Ankomst fra kl 15 og utover kvelden  En velkomstkomité tar imot 

dere. 
Vi har meldebokser og kort 
tilgjengelig for de som vil spille 
litt, og frivillige voksne til å fylle 
opp bordene. Pga. forskjellige 
ankomsttider har vi to puljer 
med middag. Fritid – bli kjent.  

17.00 Opplæring BridgeMate – frivillig  

19.00 Middag pulje 1  

20.30 Middag pulje 2  

20.00 -  Opplæring i BridgeMate, scoringsform, 
meldebokser, lagkamp (for spillere, frivillig) 

 

21.30 Samling for ledere (frivillig)   

23.00 Gå til ro   
   

Lørdag  Søndag 

Tid Aktivitet  Tid Aktivitet 

07.00-09.30 Frokost  07.00-09.30 Frokost 

09.45 Captains Meeting. Lagledere. På spillestedet  10.00 Kamp 7 

09.45 Felles avreise fra Haraldsheim for spillere  11.00 Kamp 8 

10.30 Kamp 1  12.00 Lunsj 

11.30 Kamp 2  13.00 Kamp 9 

12.30 Kamp 3  14.00 Kamp 10 

13.30 Lunsj  15.30 Premieutdeling 

14.30 Kamp 4    

15.30 Kamp 5    

16.30 Kamp 6    

17.30 Felles avreise til Haraldsheim    

18.30 Middag    

20.00 Samling U16-spillere. For alle som kunne 
tenke seg å satse mot U16-landslaget. 

   

     
 

11. Samling U16-landslaget 
Kaptein for U16-landslaget, Kristian Barstad Ellingsen, vil være til stede hele helga. Landslagsledelsen 

er alltid på utkikk etter nye talenter. Som i all annen sport, er formelen 90 % hardt arbeid og 10 % 

talent, så samlingen på lørdag kveld er åpen for alle som har lyst til å satse. 

Samlingen lørdag kveld er åpen for alle som vil være <16 år i 2019. Programmet er:  

1. Presentasjon av landslagsledelsen, treningsformer, ambisjoner 

2. Gjennomgang av bridgeteori 

3. Spilling med diskusjoner 

 Det vil være invitert spillere utenom de som deltar i skolemesterskapet til denne samlingen. 

 


