
Kretsturneringer på RealBridge.
Rutiner for gjennomføring:

1. Klubben planlegger på samme måte som ved ei fysisk turnering. Bestemmer tid, skaffer 
turneringsleder, bestemmer startkontingent og premiering osv. 

2. Klubben søker om å få turneringa approbert med kretspoeng, Dette gjøres ved å sende e-post til 
kretsleder med følgende informasjon:
a) Navn på turneringa
b) Tidspunkt for start (dato og klokkeslett)
c) Antall spill. 
d) Navn på turneringsleder

3. For å kunne spille om kretspoeng, må turneringa omfatte minst 42 spill. Det er lett å dele i 
sesjoner og legge inn pauser på RealBridge.
Hvis man ønsker kortere turnering:
a) Man spiller om klubbpoeng
b) Klubben bruker vårens «poenghøst» i denne turneringa og får kretspoeng.

4. Når turneringa er godkjent (det er en formalitet som vi kan ordne raskt), registrerer kretsen 
turneringa på RealBridge.

5. Den som har søkt om turneringa får så en e-post med 3 lenker til turneringa
a) Ei lenke som skal sendes til deltakerne
b) Ei lenke for turneringsleder
c) Ei lenke for ev. assisterende turneringsleder(e).
Pass på at disse lenkene ikke kommer på avveie!

6. Klubben sender så ut innbydelse til turneringa og legger den ut på NBFs system for påmelding. 
Husk å oppgi VIPPS eller bankkonto for betaling av startkontingent.

7. Når påmeldingsfrista er ute, og seinest dagen før turneringa, sender klubben ut deltakerlenka til 
alle påmeldte, Det gjøres enklest fra turneringsadministrasjon på NBFs sider.

8. TL går inn med TL-lenka og setter opp turneringa med antall bord, antall spill osv.
9. Etter turneringa sørger klubben for å rapportere i Ruter.
10. Ev. premier sendes ut fra klubben.
11. Klubben sender spilleavgifta for RealBridge til kretsens konto. Den vil variere fra ca. 10 kr pr. 

spiller til ca. 20 kr avhengig av antall spill i turneringa. Klubben får opplysning om pris når den 
mottar lenkene til turneringa. Hvis turneringa må avlyses, betales ikke avgift.

Oversikt over autoriserte TL: 
https://www.bridgekrets.no/Kretser/NBF-Buskerud/Turneringer/Turneringsledere

Så langt har Anne Marit Knutsen, Roger Bottolfs, Øyvind Bråten, Ellen Cathrine Orsteen og Tor 
Orsteen litt erfaring med turneringsledelse på RealBridge. Det er forholdsvis likt å være TL i ei vanlig 
turnering, så opplæring kan enkelt gis til andre som ønsker det.


