
1 
 

Norsk Skolemesterskap i bridge 2020 
 

 
Skolemesterskapet for skoleåret 2018/19 – fra ei anna tid der vi kunne møtes fysisk. 

Om skolemesterskapet 
Skolemesterskapet i bridge skal være en trygg inngangsport til konkurransebridgen for våre yngste 

juniorspillere. Skolemesterskapet skal stimulere til utvikling av nye juniorbridgemiljø i Norge, og skal 

bidra til å sveise sammen og utvikle eksisterende juniorbridgemiljø. 

Skolemesterskapet skal være et lavterskel tilbud. Man skal kunne delta og bli inkludert på et lag selv 

om man er helt fersk som bridgespiller, og det skal ikke være noen stor økonomisk belastning for 

spillerne å delta.  

Skolemesterskapet skal være en motivasjon gjennom året, til å spille bridge og bygge lag, der 

gulroten er at man kan bli kjent med likesinnede ungdom fra hele landet. 

Selv om det ikke er mulig å reise på tur og treffes fysisk i år, skal vi lage en sosial, trygg og morsom 

versjon av skolemesterskapet online. Les mer for å finne ut hvordan det skal foregå! 

Formål Norsk Skolemesterskap i bridge 
Formålet med Norsk Skolemesterskap i bridge 2020 er:  

Å etablere nye lokale juniorbridgemiljø i Norge  

og bevare eksisterende lokale juniorbridgemiljø. 

Om vi mottar søknader om avvikende lagsammensetninger enn det som står i regelverket, vil vi alltid 

komme tilbake til formålet – vil et unntak være med på å oppfylle formålet til Norsk Skolemesterskap 

i bridge på en god måte? 

Hvor? BBO + Zoom 
Skolemesterskapet vil foregå på to digitale plattformer: BridgeBaseOnline (BBO) og Zoom.  

http://www.bridgebase.com/
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Spillingen vil foregå på BBO, og videokonferanseløsningen Zoom vil brukes til felles samling ved start, 

pauser og avslutning, samt at vi vil dele deltakerne som sitter på samme bord i grupperom slik at de 

kan kommunisere via snakking med de andre spillerne og laglederen ved bordet.  

Hver spiller + lagleder trenger sin egen konto på BBO.  

Dere vil få en lenke til zoom rommet. Mer om zoom under. 

Når? Pinsen 
Skolemesterskapet vil bli spilt lørdag (for alle) og søndag (for de som kommer til sluttspill + alle som 

vil) i pinsen. 

Gruppespill:  

 Lørdag 6. juni 

 Tid: 10-18 

 Pauser: Lang pause midt på dagen, pauser mellom hver kamp.  

 Eksakt tidspunkt for hver kamp vil komme når påmeldingsfristen er ute 

Sluttspill/Åpen parturnering 

For de som ikke går videre fra sin gruppe, vil det bli arrangert en åpen parturnering 

 Søndag 7. juni: Sluttspill for de som går videre fra sin gruppe 

o Tid: 10-13.30 

 Søndag 31. mai: Åpen parturnering 

o 12-13.30 

 Premieutdeling: 13.30 

 

Opplæring lagledere 
Siden vi nå må arrangere alt online, vil vi tilby all nødvendig opplæring for lagledere.  

De som trenger det vil få hjelp til å lage en brukerkonto på BBO. Vi vil også ha lagledermøte på BBO, 

der første del av sesjonen brukes til å teste at alle får til det tekniske.  

Vi vil også gi informasjon om hvilke opplæringsmuligheter lagledere har via BBO/FunBridge for å 

trene og bygge lagfølelse i forkant av skolemesterskapet. 

Forberedelser: 
 Alle deltakere og lagleder må ha sin egen konto på BBO 

 Alle deltakere må ha et medlemsnummer i NBF, og ha betalt en medlemskontingent på 

minimum 50,- for 2020 

 Alle må ha tilgjengelig pc. Om man ikke har egen pc, kan det kanskje være mulig å låne en fra 

skolen? 

 Det er fint om så mange som mulig kan bruke headset (vanlig headset som følger med 

mobiltelefon er helt fint) slik at vi unngår ekko og feedback 
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Korte lagkamper, gruppespill 
Ved minst 8 lag påmeldt blir lagene delt i grupper. Hvor mange lag det blir i hver gruppe, og hvor 

mange grupper, kommer an på påmeldingen. Gruppene blir annonser én uke før turneringsstart. 

Det spilles korte kamper, og eksakt antall spill i kampen blir avgjort når vi kjenner påmeldingen. Vi 

kan anslå 5-6 spill i kampen innledende runder.  

Det vil komme eksakte tidspunkt for hver kampstart slik at alt er forutsigbart for både spillere og 

lagledere. Dette vil komme samtidig med kampoppsettet. Det vil bli nok tid i kampen til at det blir en 

liten pause mellom hver kamp, og det vil også bli en god matpause midt på dagen.  

Lagene vil bli seedet basert på mesterpoeng eller handicap, og så bli trukket til gruppene. På den 

måten vil det bli tilfeldig hvilke lag man møter i grunnspillet, men man kan være sikker på at det er 

omtrent like sterke grupper. Om det er flere lag fra samme skole, vil disse bli trukket i forskjellige 

grupper. 

Scoringsform: Board-a-match (BAM) 
Scoringsformen blir board-a-match (BAM). Board-a-match betyr at man enten vinner, taper, eller 

spiller uavgjort på hvert spill, så spillet scores enten 2-0, 1-1, eller 0-2.  

Hvorfor BAM? Scoringsformen skal være lett å forstå for spillerne, klassekamerater, familien og 

media. Det er også en scoringsform som ikke gir for store utslag om man skal være skikkelig uheldig i 

ett spill. 

Klasser 
 Mellomtrinn: 5-.-7. klasse 

 Ungdomsskole 8.-10. klasse 

 Vgs 

Yngre spillere får være med, men det er ingen klasse under mellomtrinn. Om man har en spiller fra 

en høyere klasse på laget, stiller laget i den høyeste aldersklassen. I gruppespillet kan man bli delt i 

grupper på tvers av aldersklassene. 
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Lagnavn, påmelding,  
Lagene skal ha navn på skolen, f. eks. Borhaug barneskole. Er laget sammensatt av lag fra flere trinn, 

skal laget nevne begge skolene, f. eks. Borhaug barneskole/Vanse ungdomsskole. Om lagene har 

spillere fra flere trinn, stiller laget i den øverste aldersklassen. F. eks. laget Borhaug barneskole/Vanse 

ungdomsskole stiller i klassen 8.-10. klasse, og kan ikke få premie i klassen 5.-7. klasse. 

Lagleder melder på laget, og melder også på seg selv.  

Lagsammensetning 
Lagene skal bestå av spillere fra samme skole/skolekrets. Noen juniormiljø i Norge går på tvers av 

skolekretsene, og vi vil da tillate at det dannes lag på tvers av skoler – så fremt det kan argumenteres 

for at det er med på å oppfylle formålet med skolemesterskapet. 

Skolemesterskapet skal være et lavterskel tilbud, der man kan være med selv om man nettopp har 

lært å spille bridge. Om man mangler en spiller til laget, oppfordrer vi til å bruke tida fram mot 

skolemesterskapet til å lære opp en fjerdemann. Det er også mulig å være flere enn 4 spillere på 

laget, slik at man kan bytte på hvem som spiller.  

Om man har større miljø, oppfordres det til å lage lag som best oppfyller skolemesterskapets formål 

med å bygge trygge, solide juniorbridgemiljø der alle blir inkludert på en god måte. Det tillates opp til 

én spiller fra aldersbestemte landslag på hvert lag.  

Spilletidspunkt 
Alle må sette av lørdag 30. mai fra kl 10-18. På søndag blir det sluttspill for de beste lagene i hver 

klasse. Detaljerte regler for turneringen blir publisert en uke før turneringsstart, sammen med 

gruppeinndelingen.  

Søndag 31. mai blir det en kort parturnering for de som ikke har nådd sluttspillet, fra ca kl 12-13.30. 

Premier i denne. Parturneringen skal være ferdig samtidig som sluttspillet, slik at vi kan samles til 

premieutdeling.  

De som når sluttspillet starter litt tidligere på søndagen. De yngste vil spille færre spill i sluttspillet 

enn de eldste. 

Media og samtykkeskjema for fotografering 
Vi håper bridgen og lagene vil få masse positiv oppmerksomhet i lokalmedia, og kanskje også i 

riksmedia. Vi håper lagleder vil tipse lokalmedia: Her er oppslagene fra forrige skolemesterskap: 

https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Bridge-ungdom-i-media 

https://www.bridge.no/Organisasjon/Nyheter/Bridge-ungdom-i-media
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Dette betyr at vi ønsker å dele bilder av ungdommene som spiller bridge online med lokalpressen. 

Hvis noen ikke vil være med på dette, vil vi være nøye med at ingen navn eller bilde av 

vedkommende kommer ut. Men vi må vite hvem som samtykker i at bilder blir brukt (og på hvilken 

måte), og hvem som ikke syns dette er greit. 

Alle som har vært med i skolemesterskapet eller på sommerleir tidligere, har fylt ut samtykkeskjema 

for fotografering. Dere kan velge å fylle ut på nytt (det sist innsendte skjemaet vil da gjelde), eller la 

samtykkeskjemaet fra sist gjelde. 

De som ikke har fylt ut slikt skjema kan gjøre det her: 

https://no.surveymonkey.com/r/foto_skolemesterskap2020  

Premiering

 
Glade vinnere av skolemesterskapet 2018-19 fra Sandnes i Rogaland. 

Det blir premiering i flere klasser:  

https://no.surveymonkey.com/r/foto_skolemesterskap2020


6 
 

 Mellomtrinn (5.-7. klasse) 

 Ungdomsskole (8.-10. klasse) 

 Vgs (med minimum 3 lag i klassen).  

Premien skal gå til bridge-aktivitet for hele skolens bridgegruppe.  

Hovedpremien, på 10 000 i førstepremie, deles ut i klassen 8.-10. klasse.  

5000 i førstepremie hver av de andre klassene. 

 

Vinnere 5.-7. klasse i skolemesterskapet 2018-19: Nore Neset skole fra Os i Hordaland. 

Premiestørrelsen forutsetter minimum 3 lag i klassen. Ved færre lag i klassen kan premien bli 

redusert. 

Premier til 2. og 3. plass i hver klasse ved minimum 6 lag i klassene – brukspremier (meldebokser, 

bøker, FunBridge abonnement e.l.). 

Alle lag får tilsendt en pakke med en liten minnepremie til hver av spillerne. 
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Skolemesterskapet – en sosial arena 

 

Deltakere i skolemesterskapet 2019/20 på vei til spilling. Foto: Kurt-Ove Thomassen 

Det er viktig for oss at elevene får følelsen av å være med på et nasjonalt arrangement og blir kjent 

med noen ungdommer fra andre deler av landet.  

Siden alt foregår digitalt, må vi bruke de virkemidlene vi har for å få følelsen av å være med i 

fellesskapet.  

Alle lagene (ansvar lagleder) vil bli utfordret til å gi en kort presentasjon av laget/skolens 

bridgegruppe. Vi håper dere kan sende inn et bilde av hver av spillerne, med navn, alder, og svar på 

spørsmålene hvem er vi, hvor kommer vi fra, hvor lenge har vi spilt, og hvorfor syns vi bridge er gøy. 

Vær oppmerksom på at vi ønsker å dele denne presentasjonen med lokalmedia (om dere tillater 

dette). 

Til åpningsseremonien samles alle lagene til felles videokonferanse på zoom. I pausene vil vi finne på 

hyggelige fellesaktiviteter som alle kan være med på, f. eks. en kahoot. 

Alle blir samlet til fellesrom til høytidelig avslutning av dagen, og premieutdeling på søndag. 

Zoom 
Alle kampene spilles på BBO. For å gi bedre følelse av å være tilstede ved bordet, vil alle spillerne ved 

samme bord bli samlet i et eget grupperom på zoom. Da kan man snakke sammen, og også se de 

man spiller mot (om disse skrur på videoen sin).  

Lagleder på arrangerende lag blir satt i samme zoom-rom som sine spillere i åpent rom, mens 

lagleder på gjestende lag skal være i lukket rom. 

Dere vil få en lenke til zoom-rommet vi skal samles i før spillestart. Deretter vil dere bli delt i 

grupperom. Alt dere trenger å gjøre, er å klikke ok når spørsmålet om dere godtar å bli flyttet i 

grupperom popper opp på skjermen. 



8 
 

Lagleder skal veilede spillerne i tekniske spørsmål (altså ikke hjelpe til med å ta bridgeavgjørelser), 

som f.eks. hvis noen glemmer å spille ut, hvor man finner «angre»-knappen om noen trykker feil, 

eller forklare hva motpartens meldinger betyr. Lagleder vil få veiledning i hvordan det er lov å 

veilede. Lagleder har like stort ansvar for å veilede spillere på begge lag. 

Teknisk om zoom 
Vi anbefaler at alle bruker pc. Dette er fordi BBO ikke tillater at andre apper kjører i bakgrunnen, så 

om man ønsker å bruke mobile enheter, trengs det to (f. eks. spille på ipad og ha lyd via zoom fra 

mobiltelefon). Om man ikke har tilgang på egen pc, vil vi tro det er mulig å låne en pc f. eks. fra 

skolen. 

 

Eksempel på fellesrom i zoom 

Zoom fungerer godt i nettleseren google chrome. Dere vil få et eget dokument som beskriver bruk av 

zoom.  

Alle må både være innlogget på BBO og ha åpent møterommet i zoom samtidig. 

Man bytter mellom vinduene zoom og BBO med alt+tab (eller cmd+piltast i mac). 


