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Det er nå avklart at kretsen vil ha følgende turneringstilbud på BBO (internett) så lenge ordinær
klubbspilling er innstilt:
Mandag klokka 18:30- 21 spill (MP - parberegning)
Tirsdag klokka 18:30- 21 spill (MP - parberegning)
Onsdag klokka 18:30- 21 spill (IMP - lagberegning)
Torsdag klokka 18:30- 21 spill (MP - parberegning)

Det forventes at spillinga er ferdig innen 21:15.

Disse turneringene er åpne for makkerpar der minst en av spillerne har en naturlig tilknytning til
kretsen.

Det blir tildeling av mesterpoeng. Prisen er kroner 50,- per spiller, men den første uka er det
gratis. Det vil si at spilling onsdag 18. og torsdag 19.mars er gratis.

Vel møtt til klubbridge på internett!

Brukerveiledning BBO
Antall spill kan bli justert etter hvert, men til å begynne med tar vi utgangspunkt i 21 spill. Det er
krav om minst 18 spill for å kunne tildele mesterpoeng.

Kristian B. Ellingsen (krisell på BBO )blir hovedturneringsleder. Det vil være andre som setter
opp turneringer etter hvert. Turneringene heter "Klubbkveld NBF Lofoten og Vesterålen".

De som ønsker å delta må sende sitt brukernavn til kristian.ellingsen@hotmail.com eller 906 66
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459 for å bli lagt til på lista over godkjente spillere som har tilgang til å melde seg på. I tillegg må
alle som skal spille gå inn å registrere seg med en makker på BBO i forkant av hver enkelt
turnering.

Brukerveiledninga (se lenke lenger opp) viser steg for steg hvordan man oppretter brukerkonto
på BBO (gratis) og hvordan man logger inn og finner fram til å melde seg på til turneringene.

Opprettelse av brukerkonto og innlogging til BBO:
https://www.bridgebase.com/

Om noen har spørsmål, trenger hjelp til å komme i gang på BBO eller ønsker makker, er det
bare å ta kontakt. Det er også en funksjon med makkertorg på BBO. Der vil det være mulig å
finne en makker for de som ikke har gjort noen avtale på forhånd. Spillere som ikke før har spilt
på BBO er også hjertelig velkommen!

Det har vært litt kapasitetsutfordringer på BBO den siste tida, men turneringa i går ble
gjennomført uten problemer med 18 par på startstreken.

Spørsmål kan rettes til kretsleder Kristian B. Ellingsen (906 66 459 /
kristian.ellingsen@hotmail.com).
http://www.lovebridge.no/modules.php?name=News&file=article&sid=5272
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