
PRÆMIEREGULATIV FOR ISLEV BRIDGE KLUB 
  
Nedenstående præmieregulativ er udarbejdet med henblik på at tilsikre  

 at så mange af klubbens medlemmer som muligt får andel i præmieuddelingen 
 at der skabes ensartede retningslinier vedr. præmiebudgettet, præmiestørrelser samt præmieuddeling 

  
Bestyrelsen udarbejder hvert år en turneringsplan samt et præmiebudget for denne. Præmiebudgettet forelægges 
generalforsamlingen til godkendelse. Klubbens udgifter til præmier må maximalt udgøre 50% af månedskontingentet. 
  
Generalforsamlingen giver bestyrelsen retningslinier om karakteren af de præmier, der skal uddeles samt om størrelsesforholdet 
mellem topscorepræmier, rækkevinderpræmier samt klubmesterskabspræmier. 
  
Der må aldrig blive tale om kontante præmier. 
  
Eventuelle sponsorbetalte præmier omfattes ikke af præmieregulativet og kan derfor frit disponeres af turneringsledelsen som 
ekstrapræmier. 
   
TURNERINGER: 
  
Løvfaldsturnering 
Hver aften uddeles topscorepræmie til det par i hver række, som har opnået aftenens højeste samlede pointtal. Da turneringen 
spilles alle-mod-alle opdeles turneringen inden start i et antal imaginære rækker, og der tildeles topscorepræmie til det/de 
vindende par i hver af disse rækker. Hver spiller modtager en flaske vin. Det vil sige præmie til nr. 1 og nr. 17 i salen. 
 
Såfremt et par mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer i henhold til en af ovenstående imaginære 
placeringer, tilfalder topscorepræmien det højest scorende par, som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende 
turnering. 
   
I tilfælde af pointlighed uddeles der præmie til samtlige topscorere. 
 
Når turneringen er afsluttet får vinderne af hele turneringen præmier således: 
Nr. 1: 2 flasker pr. spiller 
Nr. 2: 1 flaske pr. spiller 
 
Indledende hold: 
Turneringen spilles i fire på forhånd seedede rækker. Der uddeles præmier til det bedst placerede hold i salen og til hver af de 
bedst placerede multipar i henholdsvis A-B og C-D rækken. Hver spiller modtager en flaske vin. 
 
Såfremt et hold eller multipar mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer, tilfalder topscorepræmien det 
højest scorende par eller hold, som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering. 
 
I tilfælde af pointlighed (KP) tilfalder topscorepræmien det hold, som har opnået den største IMP-difference. 
  
Når turneringen er slut uddeles rækkevinderpræmier til vinderne af de 4 rækker. Hver spiller får 1 flaske vin. 
 
Mellemrunde par: 
Turneringen spilles i 2 rækker efter placeringen i Løvfaldsturneringen. Hver aften uddeles topscorepræmie til det par i hver 
række, som har opnået aftenens højeste samlede pointtal. Hver spiller modtager 1 flaske vin. 
 
Såfremt et par mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer, tilfalder topscorepræmien det højest scorende par, 
som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering. 
   
I tilfælde af pointlighed uddeles der præmie til samtlige topscorere. 
 
Når turneringen er afsluttet får vinderne af hele turneringen præmier 1 flaske pr. spiller. 
 
Holdmesterskab: 
Turneringen spilles i 4 rækker efter placering i indledende hold. Der uddeles præmier til det bedst placerede hold i salen og til 
hver af de bedst placerede multipar i henholdsvis A-B og C-D rækken. Hver spiller modtager en flaske vin. 
 
Såfremt et hold eller multipar mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer, tilfalder topscorepræmien det 
højest scorende par eller hold, som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering. 



 
I tilfælde af pointlighed (KP) tilfalder topscorepræmien det hold, som har opnået den største IMP-difference. 
  
Når turneringen er slut uddeles til multivinderne i hver række 1 flaske pr. spiller 
 
Til generalforsamlingen uddeles præmier for klubmesterskabet efter følgende regler: 
Nr. 1: 2 flasker pr. spiller 
 
Parmesterskab: 
Turneringen spilles i 2 rækker efter placeringen i mellemrunden. Hver aften uddeles topscorepræmie til det par i hver række, som 
har opnået aftenens højeste samlede pointtal. Hver spiller modtager en flaske vin. 
 
Såfremt et par mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer, tilfalder topscorepræmien det højest scorende par, 
som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering. 
   
I tilfælde af pointlighed uddeles der præmie til samtlige topscorere. 
 
Til generalforsamlingen uddeles præmier for klubmesterskabet efter følgende regler: 
Nr. 1: 2 flasker pr. spiller 
Nr. 2: 1 flasker pr. spiller 
 
Mixedmesterskab: 
Turneringen spilles alle-mod-alle. Hver aften uddeles topscorepræmie til det par i hver række, som har opnået aftenens højeste 
samlede pointtal. Hver spiller modtager en flaske vin. 
 
Såfremt et par mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer, tilfalder topscorepræmien det højest scorende par, 
som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering. 
   
I tilfælde af pointlighed uddeles der præmie til samtlige topscorere. 
 
Til generalforsamlingen uddeles præmier for klubmesterskabet efter følgende regler: 
Nr. 1: 2 flasker pr. spiller 
Nr. 2: 1 flasker pr. spiller 
 
Dame- og herre mesterskab: 
Turneringen spilles alle-mod-alle. Hver aften uddeles topscorepræmie til det par, som har opnået aftenens højeste samlede 
pointtal, såfremt turneringen afvikles over flere spilledage. Hver spiller modtager en flaske vin. 
 
Såfremt et par mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer, tilfalder topscorepræmien det højest scorende par, 
som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering. 
   
I tilfælde af pointlighed uddeles der præmie til samtlige topscorere. 
 
Til generalforsamlingen uddeles præmier for klubmesterskabet efter følgende regler: 
Nr. 1: 2 flasker pr. spiller 
Nr. 2: 1 flasker pr. spiller 
 
Top 16/Vikingeturneringen: 
Turneringen spilles alle-mod-alle. Hver aften uddeles topscorepræmie til den spiller, som har opnået aftenens højeste samlede 
pointtal, såfremt turneringen afvikles over flere spilledage. Hver spiller modtager en flaske vin. 
 
Såfremt spilleren mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer, tilfalder topscorepræmien spilleren, som ikke 
tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering. 
   
I tilfælde af pointlighed uddeles der præmie til samtlige topscorere. 
 
Til generalforsamlingen uddeles præmier for Top 16/vikingeturneringen efter følgende regler: 
Nr. 1: 2 flasker pr. spiller 
Nr. 2: 1 flasker pr. spiller 
 
 
 



Øvrige turneringer: 
Hver aften uddeles topscorepræmie til det par eller spiller, som har opnået aftenens højeste samlede pointtal. Ved NS/ØV-
turneringer uddeles præmie til hvert højstscorende par på hver led. Hver spiller modtager en flaske vin. 
 
Såfremt et par mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer, tilfalder topscorepræmien det højest scorende par, 
som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering. 
   
I tilfælde af pointlighed uddeles der præmie til samtlige topscorere. 
 
Hvis en turnering strækker sig over 2 aftener eller mere uddeles turneringsvinderpræmier således: 
Nr 1: 1 flaske pr. spiller 
 
Evt. præmier i forbindelse med turneringer arrangeret af fest-/initiativudvalget uddeles af arrangørerne efter retningslinier 
fastsat af disse. 
 
Officielle turneringer: 
Der gives ikke præmier i turneringer arrangeret af Danmarks Bridge Forbund eller Distriktet f.eks. ”Spil med på landsholdet”. 
  
ÆNDRINGER I TURNERINGSFORM OG PRÆMIEUDDELING SKAL MEDDELES FØR TURNERINGSSTART 
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