
 

  

  
 

 

 

TILMELDING  

DISTRIKTSMESTERSKABET FOR KLUBHOLD. 

 
SPILLESTED: Østsjællands Bridgecenter, Tigervej 14 Køge . 

  

SPILLEDAGE:  Tirsdag d. 3/5, 10/5 og 17/5 2022  kl. 19.00 

 

TU-FORM:  Monrad  med 3 kampe pr. aften 

 

TU-INDSKUD: Kr. 750 pr. hold i indledende runder samt kr. 750 i finalerunden d. 20/21. august 2022. 

                    Kan indsættes på Distriktets konto 2360 – 7550 612 903 eller Mobil pay  404242. 

  

DELTAGELSE For turneringen gælder DBf´s turneringsbestemmelser og propositioner.  

Herom kan klubben eller distriktet give nærmere oplysninger.  

Uddrag af DBf´s turneringsbestemmelser og distriktets supplerende 

bestemmelser kan læses på distriktets hjemmeside:www.bridge.dk/2200. 

 

Specielt henledes opmærksomheden på: 

§ 341, A Om turneringens deltagere, adgangen til at stille et hold eller flere    

samt i så fald holdenes betegnelse. 

  

              § 341, B, 2 Holdets spillere skal være optaget som medlemmer af klubben i følge DBf´s  

medlemsliste pr 31/12 i den sæson, hvor de indledende runder spilles. De   

skal desuden være medlemmer af klubben på de tidspunkter, hvor de spiller 

kampe i turneringen. 

 

                         B, 4 Der må ikke anvendes spillere, der har deltaget for andre klubber i turneringen,  

inkl. distriktsmesterskabet i andre distrikter. 

 

                         B, 5 Distriktet kan i turneringens propositioner fastsætte regler om, at et hold må  

 anvende spillere, der har spillet for samme klub på et hold, der er slået ud af  

 turneringen i en tidligere omgang 

. 

                Distrikt Østsjælland har supplerende fastsat følgende: 

 
 Der kan deltage et hold fra hver klub. Dog kan klubber stille med et ekstra hold for hver 40 

medlemmer opgjort via DBf´s medlemsliste pr 31.12. 

  

 En klub, der har flere spilledage kan stille med 1 hold pr. spilledag, men 

 der skal så stilles med ”rene hold” fra den pågældende spilledag i klubben. 

 Der må i forbindelse med forfald ikke substitueres med spillere fra andre spilledage i klubben. 

 

 Distrikt Østsjælland har valgt at følge § 341,B, 5. ovenfor med hensyn til finalen, således at en 

klub må anvende spillere, der har deltaget på et andet nu udslået hold fra klubben. 

 

FINALE: Fra de indledende runder findes 12 hold  som spiller finale, alle mod alle d. 20.-21. aug. 2022 

i Østsjællands BC., Tigervej 12-14, Køge. Der må højst være 2 hold fra samme klub i finale. 

Der skal her findes et hold til at repræsentere distriktet i DM finalen 29 og 30 oktober i 

København 

 

TILMELDING: Med angivelse af klub, holdkaptajnens navn adresse, samt mindst 3 øvrige  spillere på 

 e-mail: tur.sekr@gmail.com senest 30/4 2022. 

 

Uanset om der er nogen tilmeldinger vil vi gerne høre fra jer senest d. 30. april 2022 til  

Bo Ulrik Munch, Maglekærvej 52, 2680 Solrød Str.. Tlf:23 71 37 28. E-mail: tur.sekr@gmail.com  
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