Praktiskar upplýsingar
 Møtt verður kl. 18:50, og spælarar fara til spæliborðið og blanda kort
 Byrjað verður at spæla kl. 19:00
 Øll lógarbrot og feilir skulu verða fráboðað kappingarleiðarum beinanvegin
 Ikki skal byrjast uppá spæl, um tað resta minni enn 5 minuttir til klokkan ringir til skift
 Norðan og eystan hava felags ábyrgd av at spælt verður við rætta spæliborð, at spæld verða røtt
spøl og at úrslitið verður ført rætt inn

 Norðan hevur ábyrgd av at spøl verða flutt til rætta spæliborð
 Fyribilsúrslit verða almenn eftir at kvøldkappingin er liðug
 Tað valdar friður meðan spælt verður og fólk rudda eftir sær áðrenn tey fara frá spæliborðinum
 Eftir síðstu rundu verður spæliborðið rudda fyri meldikassar o.a. og stólarnir settir upp á pláss
Avboð
Um tað ikki liggur fyri at møta, skal tann einstaki sjálvur fáa til vega avloysara. Um ongin avloysari verður
funnin, ber til at melda avboð. Hetta SKAL verða innan kl. 17:00 á kappingardegnum og skal verða boðað frá
á tlf. 22 46 77 (SMS-boð er ok).
Reglan við avboð er fylgjandi:
● Avboð innan kl. 17:00: Parið fær í mesta lagi 40% skoru (par) ella 12 kp (lið)
● Avboð seinni: Parið fær 0% skoru (par) ella 0 kp (lið)
Kaffitørn & Ruddingarfyriskipan
Hvørt parið hevur 1 kaffitørn spæliárið. Parið sum hevur kaffitørn, hevur eitthvørt við til drekkamunnin í
steðginum. Harumframt skal parið møta hálvan tíma áðrenn at gera borð, meldikassar og annað klárt til
kvøldkappingina. Eftir leiklok skal parið rudda av, vaska upp og seta borðini uppá pláss. Spælarar sum ikki
hava kaffitørn, eru vælkomin at hjálpa til
Limagjald
Limagjald verður ásett á hvørjum aðalfundi. Spæligjald verður ásett av nevndini við spæliársbyrjan
Royking
Tað er bert loyvt at roykja í durinum.
Árligi aðalfundurin
Aðalfundurin hjá Havnar Bridgefelag er í Bridgehúsinum. Lýst verður í bløðunum og á bridge.fo í góðari tíð.
Aftaná loknan fund verður spælt bridge

