
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. Der uddeles som udgangspunkt 8 flasker vin per almindelig 

klubaften. Ved alle andre bridgearrangementer fastlægger bestyrelsen i samarbejde 

med turneringsudvalget omfanget af præmier. Klubbens udgifter til præmier må 

maximalt udgøre 50% af kontingentet.   Der må aldrig blive tale om kontante 

præmier.   Eventuelle sponsorbetalte præmier omfattes ikke af præmieregulativet og 

kan derfor frit disponeres af turneringsledelsen som ekstrapræmier.    

Hvis et par mere end en gang indenfor samme turnering bliver topscorer i henhold til 

regulativet for de enkelte turneringer, tilfalder topscorepræmien det højest scorende 

par/hold, som ikke tidligere har modtaget præmie i den pågældende turnering.   I 

tilfælde af point lighed, handicap lighed, multihold lighed uddeles der præmie til 

samtlige topscorere. Hvis 2 hold scorer lige, er det det hold med flest vundne imp, der 

får præmier. I tilfælde af lighed her, skal begge hold have flasker. Hvis tre par eller 

flere har samme multiscore eller handicapforbedring, trækkes der lod.  

 

Generelle præmiebestemmelser for turneringerne:  

Løvfaldsturnering:  

Løvfaldsturneringen er en turnering, hvor alle møder alle, så alle får hilst på hinanden 

på tværs af rækkerne. Derfor har bestyrelsen valgt, at det er en ren 

handicapturnering. Hvilket betyder, at de 4 par, der på en aften har forbedret deres 

handicap mest, vinder flasker.  Efter sidste aften er der yderligere præmier til de 2 

par, der har forbedret deres handicap mest i løbet af turneringen.  

Holdturneringer: 

Ved alle holdturneringer uddeles præmier til bedste hold, samt den  bedste multi i 

salen samt største handicapforbedring. Til generalforsamlingen uddeles 1 flaske pr 

spiller til holdklubmestrene i alle rækker. 

Parturneringer: 

Ved parturneringer uddeles flasker til de vindende par samt de to bedste 

handicapforbedringer i salen. Man kan kun vinde flasker en gang i en turnering, der 

løber over flere aftener. 

Til generalforsamling uddeles 1 flaske pr spiller til hver af de vindende par samt en 

flaske pr. spiller til de par, der blev nr. 2. 

Mixed mesterskab:  

Turneringen spilles alle‐mod‐alle. Hver aften uddeles topscorepræmie til det par, som 

har opnået aftenens højeste samlede pointtal, samt det par, der har opnået bedste 

inddeles turneringen i en A ‐og en B‐række. Der uddeles præmier efter ovenstående 



regler i de to rækker.  I øvrigt gælder samme principper som ved de øvrige 

parturneringer om, at man kun kan vinde flasker en gang. 

Sideturneringer i forbindelse med mix-par: 

Der er præmier til bedste par. Der skal mindst være 4 borde i turneringen, for at 

udløse præmier. Sideturneringen er enkeltaften turneringer.    

Damepar: 

Turneringen spilles alle-mod-alle. Der uddeles præmie til bedste handicapforbedring 

på dagen. På generalforsamling uddeles 1 flaske pr spiller til dameklubmestrene. 

Vikingeturnering: 

Til generalforsamling uddeles 1 flaske til nr. 1 og nr. 2 i turneringen. Der kan være 

flere rækker. I dette tilfælde uddeles præmier til dem som bliver nr. 1 og 2 i de 

efterfølgende rækker. 

 

Vedtaget på Generalforsamlingen i IBK den 26. april 2022.  

 

 

  


