
  NORD-TRØNDELAG 
 
Informasjon om KM-lag, SM-lag og NM-lag 2009-2010 
 
 
Det nærmer seg påmelding til KM-lag, SM-lag og NM-lag for klubber, og vi vil derfor  
gi informasjon om hvordan dere skal forholde dere ved påmelding til disse turneringene.  
For disse og andre turneringer i kretsens regi viser vi også til kretsens terminliste for 2009/2010,  
som er lagt ut på kretsens hjemmeside www.ntbridge.no . 
 
KM-LAG.  
 
Kretsmesterskapet for lag blir som i fjor med lokale puljer på 4-6 lag i de innledende 
rundene, som spilles fra ca.1. november til 29. mars. De to beste lagene fra gruppespillet går til 
A-sluttspill og de resterende lagene til B-sluttspill. Sluttspillhelga er lagt til Steinkjer 10.-11. april 2010.  
 
Påmeldingen til KM-lag skjer samlet gjennom klubbene innen 18. oktober  til Arnstein Nymoen  med 
angivelse av kontaktperson (telefon og E-mail) for hvert lag. (NB: Alle lag må ha en e-postadresse 
da vi sender all informasjon via mail.)  Betaling av spilleavgift  kr.1000,- pr.lag skjer samlet via 
klubbene. Kretsen sender faktura til deltakende klubber. 
 
Puljeoppsettet vil bli lagt ut på våre hjemmesider ca.1. november.  
Turneringsleder er Arnstein Nymoen ( arnstein.nymoen@online.no   eller tlf. 92 40 11 52) 
 
 
Påmelding til Norgesmesterskapet for klubblag  2009 -2010 
 
Kretsen oppfordrer klubbene til å stille lag da vi har hatt en sterk nedgang i antall lag de senere år. 
 
Påmeldingen skjer via NBF-data eller ved E-mail til arnstein.nymoen@online.no  innen 1. oktober. 
Spilleavgiften faktureres klubbene direkte fra forbundet når alle lagene fra klubben er utslått. 
 
 
Påmelding Seriemesterskapet 2009-2010  
 
SM-lag.   Seriemesterskapet arrangeres denne sesongen i helgene 23.- 25. oktober 2009 for 1. og 
2. divisjon og 14.-15. november 2009 for 3. og 4. divisjon samt 12.-14.februar 2010 for lag i 1. og 2. 
divisjon, og 6.- 7. februar 2010 for 3. og 4. divisjon. Påmelding og betaling  skjer via kretsen innen  
1. oktober til roar.kvaløyseter@smn.no  og kontonr.: 4425.06.04758 
 
Merk at klubbene må melde på lag til 4. divisjon me d adresse til kontaktperson, og at det ikke 
kreves lisens for spillere i 4. divisjon . 3. og 4. divisjon spilles på Steinkjer Kurssenter. 
 
Kontaktperson SM fra kretsen er Geir Enge ( gei-en@vktv.no  eller 41 22 36 11) 
 
Startkontingenten er kr. 1250,- pr. spiller i 1.div, kr. 1000,- pr. spiller i 2. div, kr. 750,- pr. spiller i 3. div, 
og kr. 2000,- pr.lag i 4. div.  
 
Følgende lag er kvalifisert fra NBF Nord-Trøndelag:  
1. divisjon: N-Tr.1 (Flått)  2. divisjon: N-Tr.2 (Nymoen)  
3. divisjon: N-Tr.3 (Mediå) N-Tr.4 (Garli) N-Tr.5 (Nitter) N-Tr.6 (Midjo) N-Tr.7 (Riseth)  
                  N-Tr.8 (Øvereng) N-Tr.9 (Mediaa) 
 
 


