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Just nu slutspurtas det för fullt i landets klub-
bar och vår säsong går mot sitt slut. Därmed 
är det dags för sommaruppehåll i många av 
landets distrikt och klubbar.

För den bridgesugne är det dock möjligt att spela 
lite här och var under sommaren då en hel del klub-
bar kör på för fullt. En förteckning publiceras såväl i 
nästa nummer av tidningen Bridge som på hemsidan. 

RIKSSTÄMMA och  
DTL-träff 2017
I höst är det dags för Riksstämma igen och med det 
också DTL träff. All information finns publicerad 
på http://www.svenskbridge.se/riksstämman-2017/. 
Det hela äger rum i Örebro 6-8 oktober på Scandic 
Grand Hotel. Glöm inte att nominera årets klubb-
ledare, nomineringar ska vara inlämnade till  
rwi@svenskbridge.se senast den 30 juni.

Anmälningar, frågor och funderingar skickas till  
jgr@svenskbridge.se. 

BRIDGEFESTIVALEN
Årets höjdpunkt, vår kära bridgefestival, äger rum 
på Conventum i Örebro mellan fredag 28 juli och 
söndag 6 augusti.
Den svenska Bridgefestivalen erbjuder dagligen 
tävlingar för alla kategorier spelare. Alla är välkomna 
– nybörjare som världselit. 
För de flesta tävlingar under festivalen är det bara 
att komma strax innan spelstart för att få delta. 
Obligatorisk föranmälan gäller endast i tre tävlingar, 
och det är Chairman’s Cup, SM Lag Veteran och 
Bridge-Golfen. 

Information om allt som rör årets Bridgefestival och 
anmälan finner du på:  
http://www.svenskbridge.se/festival-2017/. 

HEMSIDAN
Hemsidan har fått ett stort lyft från förra månaden 
då den nya startsidan sjösatts. Förhoppningen är att 
detta ska underlätta ditt navigerande och göra det 

lättare och smidigare att finna det du söker. Framtida 
uppdateringsplaner har publicerats i följande nyhets-
artikel:  
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/13102.

KLUBBBYTE och  
MEDLEMSAVGIFTER
Om du vill byta klubb har du möjlighet att fritt göra 
det under perioden 15 april-15 augusti. Kontakta 
kansliet om det är aktuellt. Vi förutsätter att man vill 
fortsätta vara medlem i sin klubb och inbetalnings-
korten för kommande års medlemsavgifter distribu-
eras i nästa tidning (Svensk Bridge nr 3) som  
beräknas utkomma i början av juni.

PÅ GÅNG
 
MAJ
4 – 11 juni Svenska Cupen omg 4
13  IAF guld, Stockholm
20-21   JSM lag i Varberg 
21  Jubileumsguld, Blomstermåla 
25-28   SM lag, final i Örebro 
 

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat i detta utskick följer bilagor från våra två 
resebyråer som bland annat är proffs på bridgeresor, 
Grand Tours och Reseskaparna.

AVSLUTNINGSVIS
Nästa nummer av Medlemsnytt finns i din mail i 
början av juni.
Med förhoppning om en varm och skön bridgevår,
 
Kansliet



BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA 
Varmt välkommen med på våra populära 
bridge kryssningar med M/S Birka. Vi spelar 
bridge i konferensavdelningen, två perioder 
med Barometer. Bridgevärd Mats Bud.  
Prisbord. Gratis Birka bussanslutning. 
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen 7/5, 
24/9. 22 tim. Pris per person fr 1.195:-

NY RESA! BRIDGERESA TILL MADEIRA
På denna gröna ö njuter du ett behagligt 
klimat och vackra vyer. Vi bor på högklassiga 
lägenhetshotellet Golden Residence, beläget 
på en höjd över havet strax väster om Fun-
chal. Under två veckor spelar vi tävlingsbridge 
under ledning av Björn och Tommy Andersson. 
Avresa från Stockholm och Göteborg 21/11. 
15 dagar. Pris per person fr 13.495:-  
Obligatoriskt; medlemskap i Svenska Bridgeförbundet.
  
BRIDGERESA TILL MALLORCA 
Vi upprepar succén till ljuvliga Mallorca. Här 
bor vi på omtyckta, fyrstjärniga Punta del Mar 
i Santa Ponsa beläget på klipporna vid havet, i 
badorten Santa Ponsa. Vi spelar mycket bridge 
under ledning av Elisabeth Stanley. Vill du känna 
puls, så ligger Palma inom bekvämt räckhåll. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 
Extrainsatt datum 8 dagar: 7/10 och 15 dagar: 
30/9. Pris per person fr 9.995:- resp 14.995:- 

Läs mer om våra Bridgeresor på vår hemsida I Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25

NY RESA! BRIDGEKRYSSNING TILL RIO
Följ med på bridgekryssning från Venedig 
till Rio de Janeiro. Med MSC Musica gör vi 
historiska strandhugg innan vi korsar Atlan-
ten på väg till Sydamerika. I höst gör vi en 
transatlantisk kryss från Venedig till Rio de 
Janeiro i Brasilien. Ombord njuter vi god mat 
och spelar mycket bridge under ledning av 
vår erfarne bridgevärd Mats Bud. Vi reser från 
Europas kulturstäder till ett pärlband av intres-
santa strandhugg via magiska Madeira, till det 
färgsprakande Brasiliens långa strandkantade 
kust. Avslutande dagar i Rio de Janeiro!
Helpension ingår, med upp till 6 måltider/dag  
Avresa från Stockholm och Göteborg 12/11. 
26 dagar. Pris per person fr 29.995:-

BRIDGERESA TILL NERJA
Vår lilla utvalda pärla Nerja är en pittoresk stad 
med kontinental själ. Hit reser vi för att njuta det 
genuina Andalusien och spela bridge. Vi bor 
bekvämt på moderna, fyrstjärniga lägenhetsho-
tell Marinas de Nerja som ligger direkt invid den 
vidsträckta El Playazo-stranden. Halv pension 
ingår. Bridgevärd är Mats Bud. 
Avresa fr Stockholm, Köpenhamn 14/1 2018. 
8 eller 15 dagar. Pris från 9.995:- resp. 12.995:-

Fler bridgeresor och kryssningar på 
gång - så håll utkik på vår hemsida!

Spela bridge med oss 
på din nästa resa!
Vi erbjuder fina bridgeresor till när och fjärran, med allt från Åland till 
Rio de Janeiro. Boka din nästa bridgeresa med oss och upplev omtanke 
och kvalité! Vi har lång erfarenhet av att ordna innehållsrika bridgeresor 
som kombinerar natur- och kulturupplevelser med trivsamt bridgespel 
under ledning av våra erfarna bridgeledare. Med likasinnade njuter vi 
god mat, varm atmosfär och personlig service. Följ med du med!
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Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

Tips! Gör som så 
många andra  
bridgeföreningar, 
boka en egen resa! 
Ring oss för förslag. 
Tel: 08 - 24 15 25  



BRIDGERESOR

ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder alla 
medlemmar förmånliga rabatter på våra bridgeresor. I samarbete med Christer Ce-
dergren, Köp En Sol och Kalle Persson erbjuds bekväma och innehållsrika bridge- och 
kulturresor. Varje år väljer vi några nya spännande resmål. Våra lokala guider ger oss 
inblick i sitt lands kultur. Kombinerat med bridgespel arrangerat av våra omtyckt och 
erfarna bridgeledare Christer Cedergren och Kalle Persson blir det blir resan ett minne 
för livet. Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

2017

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2017/2018
Adriatiska Kusten 12 dgr  30 sep-11 okt

Malta 13 dgr  5-17 nov

Kryssning Europa till Karibien 14 dgr  7-21 dec

Teneriffa - Nyhet!  feb/mar 2018

Information om bridge: Christer Cedergren, 0171-377 69 eller
Kalle Persson, 073-080 89 07

OM VÅRA BRIDGERESOR
• Minst 20 spelare.
• Bridge varje dag som anpassas till övriga 
aktiviteter.

Tävlingsbridge
• Medlemsskap är obligatorisk, ange med-
lemsnummer vid bokning.
• En bordsavgift om 50 kr/speldag, penning-
priser. Betalas på plats till er bridgeledare.

Mindre rutinerade
• Inget medlemsskap krävs.
• Ingen bordsavgift eller penningpriser.

  ReseSkaparna event & resor      08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se

Upplev en av de små vackra orterna längs adriatiska kusten, Neum. Här bor vi 
bekvämt invid havet på fyrstjärniga Grand Hotel, vi har vacker utsikt från vårt 
bridgerum och hotellet erbjuder både pool och havsbad.  Daglig bridgespel 
varvat med intressanta utfärder både i Kroatien och till Hercoegovinas inland. 
Tillsammans med Zlatko Papac får vi uppleva dessa länders intressanta histo-
ria, kultur och prova lokala specialiteter med vinprovningar.  Vi gör utfärder till 
Dubrovnik, Mostar, Vjetrenicagrottan samt en båttur i Pelješacviken. Med på 
resan är vårt bridgeledarpar Christer & Britt Cedergren.

Adriatiska Kusten
- Bridge invid havet i kustorten Neum

Christer Cedergren &  Kalle Persson

FAKTA

ERT PRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD:  12 DAGAR
AVRESA:  30 SEP 2017
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Dubrovnik
• Flyg Sarajevo - Arlanda
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare 12 dgr
• Svensktalande guide 5 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F) 11 nätter
• 5 luncher (L) 
• 11 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Utfärder enligt program
• Alla transporter på resmålet

TILLÄGG: Enkelrum: 1 550  kr
Bridgeavgift erlägges kontant på plats 50 kr/
spelomgång.

FAKTA

ERT PRIS FR. 15 995 KR
RESLÄNGD:  14 DAGAR
AVRESA:  7 DEC 2017
I PRISET INGÅR
• Svenska bridge- och färdledare
• Flyg Arlanda t/r
• Transfer flygplats-hamn t/r
• Kryssning 14 nätter med Costa Pacifica
• Alla måltider ombord*
• Aktiviteter ombord
• Underhållning och shower varje kväll
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Bridgeavgift erlägges kontant på plats 50 kr/
spelomgång.

Resan börjar med några av Medelhavets största sevärdheter. Du checkar in på 
fartyget i Savona, Italien. Första stopp är Marseille – porten till Provence. Sedan 
går färden vidare till den spanska solkustens huvudstad Malaga följt av Fun-
chal på blomsterön Madeira. Oavsett resmål väljer du själv om du vill åka på 
utflykt, strosa omkring på egen hand eller stanna ombord. Resan avslutas på 
Guadeloupe. Här står ett flygplan redo att flyga dig raka vägen hem till Sverige.

Europa till Karibien 
- i Columbus fotspår


