
Retningslinjer for kretsserien i NBF Midt-Trøndelag (NBF MT f.o.m. høsten 2019) 
 

Serien arrangeres over 7-10 tirsdagskvelder av NBF MT. 

 

Serien er inndelt i en lukket A-pulje med 6 lag, som spiller serieturnering, og en B pulje inntil 10 

lag, som spiller serie, evt. avbrutt eller Monrad. Mer enn 17 lag spiller 6 lag i B og resten i C.  

 

Det spilles max 28 spill hver kveld. 

 

Opp og nedrykk mellom puljene, siste i A-puljen rykker ned, og beste i B-puljen opp. 

Alle meldesystem er tillatt i begge/alle puljer. 

 

Systemkort er påkrevd for alle, dette vil bli sjekket, og par som ikke har systemkort får utdelt 

NBFs VK 1 evt. grunnkurs systemkort, og må spille dette. 

 

Lag i A-puljen kan ha inntil 8 medlemmer, i B/C-puljen er det ingen begrensninger. En spiller er 

medlem av et lag når spilleren har spilt 2 kamper, en spiller kan ikke være medlem av flere lag. Ei 

heller kan man i A-pulja være medlem av et lag for så og spille stedfortreder på et annet lag. B-

puljespiller(e) kan fritt stille som stedfortreder i A, men ikke vice-versa. Det kan søkes om 

dispensasjon. Den skal være skriftlig og sendes til turneringsleder og kretsleder senest 24 timer 

før spillestart. 

 

Alle medlemmer av et lag må være medlem av en klubb i NBF MT. Stedfortredere skal være 

medlem av NBF, men trenger ikke å være medlem i en klubb i NBFMT. 

 

Kretsen fakturer klubbene for startkontingenten (den fastsettes av kretsstyret). Det gis rabatt for 

hver junior på 12,5 % inntil en samlet rabatt på 50 %. 

Klubber som betaler hele eller deler av startkontingenten, kan kreve at alle spillerne er 

medlemmer av klubben. Hvis ikke alle er medlem av klubben kan klubben kreve at laget betaler 

selv, eller at spillere som ikke er medlem av klubben betaler sin andel. 

 

Disponering av lag i A-puljen neste sesong: 

• 3 spillere kan kreve å beholde lagets plass, selv om de bytter klubb 

• Dersom det er tvist (3-3, 2-2) spilles stikkamp. 

• Dersom et lag er oppløst, disponeres det først av klubben, deretter kretsen. 

 

Lagene melder seg på innen oppgitt frist via NBFs turneringsoversikt.   

 

 

17 lag eller flere 

 

Ovenstående generelle bestemmelser gjelder uavhengig av antall påmeldte lag. 

Hvis imidlertid antall påmeldte lag er 17 eller flere, deles lagene inn i A-, B-og C-pulje. 

A-og B-puljen består hver av 6 lag, og de resterende deltar i C-puljen. 

Hvis slik puljeinndeling følger etter en sesong med 2 puljer, plasseres lagene i A, B eller C basert 

på resultatene fra forrige sesong. 

Lagene spiller dobbelt serie, men hvis C-puljen består av 7 eller flere lag, spilles enkelt serie i 

denne puljen. 

Beste lag i B og C rykker  neste sesong opp til hhv A og B. Siste lag i A og B rykker ned til hhv B 

og C. 


