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Regler vedtatt av styret i Bodø backgammonklubb 26.01.2009, revidert 03.08.2009, 18.12.2009 
 
Bodøserien er et sportslig tilbud til medlemmene i Bodø Backgammonklubb – det vil si lange backgammonkamper mot 
likeverdige motstandere i organisert form. Bodøserien erstatter ikke eksisterende aktiviteter i Bodø Backgammonklubb, 
men er et supplerende tilbud til klubbens medlemmer som er interessert i ytterligere sportslige utfordringer. 
 
1. Reglement: 
Disse reglene omhandler kun Bodøserien og er underordnet de til en hver tid gjeldende turneringsregler i Norges 
Backgammonforbund. 
 
2. Sesong: 
Året deles inn i to sesonger, en vår- og en høstsesong. Det kåres en seriemester begge sesongene.  
 
3. Arrangør og turneringsleder: 
Styret i Bodø backgammonklubb er arrangør av Bodøserien. Før hver sesong oppnevner styret en turneringsleder for 
sesongmesterskapet og styret er turneringskomité. Sammen utgjør styret og turneringsleder turneringsledelsen. 
 
4. Deltakelse: 
Kun medlemmer av Bodø Backgammonklubb kan delta. 
 
5. Påmelding: 
Styret annonserer en påmeldingsfrist for hver sesong. Påmeldingsfristen skal være senest to uker etter sesongstart for 
sesongmesterskapet. 
 
6. Divisjoner: 
Bodøserien deles inn i divisjoner, første divisjon, andre divisjon osv. Hver divisjon består av maksimalt seks deltakere. 
Første divisjon fylles opp før andre divisjon osv. 
 
7. Fordeling av spillerne i divisjoner: 
Etter påmelding fordeler turneringsledelsen alle påmeldte deltakere i divisjonene etter følgende regler (basert på 
prestasjonene sesongen før): 
Første divisjon: 

• De fem øverste deltakerne i første divisjon beholder sin plass.  
• Sjette plass rykker direkte ned til andre divisjon. 

Andre divisjon og videre divisjoner: 
• Første plass (og eventuelt flere dersom spillere fra divisjon over forrige sesong ikke deltar videre) rykker opp 

for å fylle opp divisjonen over til seks deltakere. 
• Sjette plass rykker direkte ned til divisjonen under (unntatt i laveste divisjon). 

Turneringsledelsen kan redusere eller øke størrelsen på de siste to divisjonene dersom det er nødvendig for å kunne 
gjennomføre en sesong. Nye spillere i serien blir plassert i laveste divisjon. 
 
8. Terminliste: 
Etter fordeling i divisjoner, lager turneringsledelsen ei terminliste for hver divisjon. Hver runde varer i minimum fire 
uker. Det skal spilles et antall runder i hver sesong i hver divisjon slik at hver deltaker har spilt en runde mot hver 
motstander i divisjonen i løpet av sesongen (enkel serie). 
 
9. Runder og kamplengde: 
Innen utløpet av hver runde spiller man to kamper til 15 poeng mot samme motstander gitt i terminlista. Resultatene 
innmeldes til turneringsleder uten ugrunnet opphold. Alle spilte kamper rates. 
 
10. Seriepoeng, skilleregler og play-off om viktige plasseringer: 
Hver seier i en kamp gir 1 seriepoeng i Bodøserien. Det vil si at hver deltaker kan få 0,1 eller 2 seriepoeng hver runde. 
Dersom to spillere ikke har gjennomført det tilstrekkelige antallet kamper i runden, vil det kun utdeles seriepoeng til de 
spilte kampene. Etter hver runde oppdateres serietabellen på nettsidene til klubben. Antall seriepoeng avgjør plassering i 
divisjonen. Ved likt antall seriepoeng på de viktige første og siste plassene i divisjonen gjelder følgende skilleregler: 
 
10a. Skilleregler om første plass i divisjon (divisjonsseier): 
To spillere med likt antall seriepoeng: 
Ved likt antall seriepoeng avgjør innbyrdes resultat. Dersom innbyrdes resultat er uavgjort 1-1 skal det spilles play-off 
inntil tre kamper til 15 poeng. Vinner av divisjonen er den med to seiere. 
 



Tre eller flere spillere med likt antall seriepoeng: 
Avgjørelse av innbyrdes stilling gjøres ved å beregne en innbyrdes poengsum mellom alle med likt antall seriepoeng, og 
vinner vil være den som har høyest innbyrdes poengsum. Dersom høyeste innbyrdes poengsum er lik mellom to 
spillere, skal det spilles play-off som angitt over (to spillere med likt antall poeng). 
 
Dersom høyeste innbyrdes poengsum er lik mellom tre eller flere spillere skal det spilles en enkel play-offserie til 7 
poeng til vi har én vinner. Alle kamper spilles til 7 poeng. Hver seier i play-offrundene teller ett poeng og det spilles 
kun én kamp mot hver motspiller i runden (enkel serie). Dersom det er mer enn én spiller som har flest poeng i en 
runde, går kun disse videre til neste runde. Vinner av divisjonen er den spiller som oppnår flest poeng i første runde 
dette skjer. 
 
10b. Skilleregler om siste plass i divisjon (nedrykk). Gjelder ikke i laveste divisjon: 
To spillere med likt antall seriepoeng: 
Ved likt antall seriepoeng avgjør innbyrdes resultat. Dersom innbyrdes resultat er uavgjort 1-1 skal det spilles play-off 
inntil tre kamper til 15 poeng. Siste plass i divisjonen går til den spiller som taper to kamper. 
 
Tre eller flere spillere med likt antall seriepoeng: 
Avgjørelse av innbyrdes resultat gjøres ved å beregne en innbyrdes poengsum mellom alle med likt antall seriepoeng, 
og siste plass vil gå til den som har lavest innbyrdes poengsum. Dersom laveste innbyrdes poengsum er lik mellom to 
spillere, skal det spilles play-off som angitt over (to spillere med likt antall poeng). 
 
Dersom laveste innbyrdes poengsum er lik mellom tre eller flere spillere skal det spilles en enkel play-offserie til 7 
poeng til vi har én spiller med laveste poengsum. Alle kamper spilles til 7 poeng. Hver seier i play-offrundene teller ett 
poeng og det spilles kun én kamp mot hver motspiller i runden (enkel serie). Dersom det er mer enn én spiller som har 
laveste poengsum etter en runde, går kun disse videre til neste runde. Siste plass i divisjonen går til den spiller som er 
den eneste som får færrest poeng i første runde dette skjer. 
 
10c. Tidsfrister for play-off: 
Play-off skal spilles innen fire uker etter siste runde i serien. Turneringsledelsen kan sette en fast dato der play-off skal 
spilles, med to ukers varsel, slik at en play-offserier kan spilles ferdig på én kveld. Dersom play-off ikke blir avholdt 
innen fristen, skal styret foreta loddtrekning om innbyrdes plassering. 
 
11. Klokkebruk: 
Bodøserien spilles med klokkepreferanse etter gjeldende turneringsregler til Norges backgammonforbund med 
standardinnstilling på klokkene. Bodø backgammonklubb oppfordrer til klokkebruk og stiller spillklokker tilgjengelig 
for deltakerne på forespørsel. 
 
12. Ansikt til ansikt preferanse: 
Det er tillatt å spille kampene på internett med en backgammonapplikasjon / -klient som begge spillere aksepterer (f. 
eks. applikasjonen på truemoneygames.com). Bodøserien spilles med ansikt til ansikt preferanse. Dette betyr at en 
spiller kan kreve å få spilt kampene i en runde ansikt til ansikt, men motspiller velger da spillested. Bodø 
backgammonklubb oppfordrer til at kampene spilles ansikt til ansikt med klokke.  
 
13. Annonsering: 
All annonsering (terminlister, resultat og serietabeller) skjer på Bodø backgammonklubb sine hjemmesider. 
 
14. Premier: 
Seriemester er vinner av første divisjon og vinner en vandrepokal hvor navn og sesong graveres inn. Vandrepokalen 
vinnes til odel og eie når man vinner tre sesonger i første divisjon. Vinner av hver enkelt divisjon (også første) vinner en 
plakett (eller lignende) med navn, divisjon og sesong gravert inn. 
 
15. Deltakeravgift: 
Deltakeravgift fastsettes av styret og annonseres samtidig med at påmeldingen annonseres. Avgiften skal betales til 
styret innen utløpet av første runde. Dersom deltakeravgiften ikke betales innen fristen, blir spilleren ilagt et 
straffegebyr på kr 50,-. Dersom avgift og gebyr ikke betales innen utløpet av andre runde, anses spiller som frafalt fra 
turneringen (se pkt. 16). 
 
16. Frafall: 
Hvis en spiller trekker seg fra en runde, får motspiller walkover og poeng i serien. Dersom det oppstår en disputt om 
hvem som faktisk har trukket seg, tar styret den endelige beslutningen om straff eller ikke. Spiller som trekker seg fra to 
runder etter hverandre er å anse som trukket fra serien. Hvis en påmeldt spiller trekker seg fra serien, får alle motspillere 
walkover og poeng i serien. Spiller som trekker seg får en sesongs karantene og må starte i laveste divisjon ved ny 
påmelding. 


