
 

Dags att anmäla dig 
till klubbkvalet i  

säsongens DM Lag! 
 

Snart börjar en höstens roligaste lagtävlingar: klubbkvalet på Filbyter Bridge till DM Lag! 
Tävlingen spelas på Filbyter Bridge och du möter lag med spelare som du är tämligen väl 
bekant med, eftersom de allra flesta spelar vid våra ordinarie speltillfällen. Så det är inget 
speciellt märkvärdigt att ställa upp! 
 
Filbyters klubbkval kommer att spelas måndagskvällar (kl 18.30) i klubbens spellokal på 
Danmarksgatan 19D. Första speltillfälle är måndagen den 10 oktober.  
Antalet kvällar som kommer att tas i anspråk, liksom spelupplägget, se nedan. Oavsett 
tävlingsupplägg är måndagen den 21 november absolut sista speltillfälle för klubbkvalet. 

 

Tävlingsupplägg 
Vid 6-8 lag möts alla lag i 24-brickorsmatcher med halvtidsbyte. 
Vid 9-14 lag möts alla lag i 12-brickorsmatcher utan halvtidsbyte; två matcher per kväll. 
Vid 15 eller fler lag spelas 14 st. 12-brickorsmatcher utan halvtidsbyte; två matcher per kväll. 

Hur anmäler jag mitt lag? 
Det gör du genom att skicka ett mejl till Roger Hilmersson (roger.hilmersson@gmail.com) 
med lagets namn, vem som är lagkapten samt de spelare som ska ingå i laget.  
Senast fredagen den 23 september behöver vi ha din anmälan. 

Hur många får man vara i ett lag? 
Man måste vara minst fyra och får vara maximalt åtta spelare under DM-fasen (fr.o.m. en 
eventuell SM-semifinal får man dock vara högst sex spelare). 

Vad kostar det? 
Startavgiften för hela klubbkvalet är 600 kr/lag, vilken betalas till Östra Mellansvenska BF:s 
bankgiro (5691-1316). Därtill kommer en bordsavgift varje kväll som är ”ett Filbyter-
frimärke” eller kontant 35 kr per par, alltså halv avgift mot ordinarie partävlingsavgift. Denna 
bordsavgift är till för att täcka klubbens omkostnader för spelkvällen. 

”Nykomlingar” har gratis startavgift! 
Som lite extra grädde på moset i satsningen att få fler lag att ställa upp, sponsrar ÖMBF 
startavgiften (men inte bordsavgiften) i klubbkvalet för nya lag, den s k Nykomlingen. För att 
räknas dit måste båda kriterierna nedan vara uppfyllda för laget: 
 
1. högst två spelare i laget tillåts ha deltagit i DM Lag säsongen 2018/2019 eller senare; 

2. övriga spelare i laget har a) aldrig tidigare spelat DM Lag eller b) har tidigare spelat DM 
Lag men senast det begav sig var säsongen 2017/2018 eller tidigare. 
 

Frågor:  Carl Ragnarsson, 070-678 28 90, e-post: cmdrcalle@gmail.com  
Roger Hilmersson, 070-319 36 42, e-post: roger.hilmersson@gmail.com   

 

 VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN! 

 


