
MEDLEMSNYTT
Aktuell information från Svenska Bridgeförbundet till distrikt, klubbar och medlemmar | MAJ 2018

Här kommer årets sista medlemsnytt som vi 
hoppas du kan njuta av i vårsolen.

ÅRETS KLUBBLEDARE
Priset som årets klubbledare delas ut till en som på 
ett förtjänstfullt sätt gjort något utöver det vanliga 
för sin klubb. Maila förslag med namn, MID, klubb, 
distrikt och motivering till Roger Wiklund;  
rwi@svenskbridge.se senast 30 juni.

KLUBBYTE
Medlem som vill byta klubbtillhörighet kan göra 
detta fritt 15 april – 15 augusti. Kontakta kansliet. 

NY KLUBBHEMSIDA I BIT
Många klubbar har ännu inte aktiverat sin nya hem-
sida i BIT-miljö. Gör detta genom att kontakta 
kansliet.

BEHÅLLA TL-LICENSEN?
Distriktsförbunden ska senast innan utgången av 2018 
arrangera utbildning/information om de nya lagar för 
tävlingsbridge som trädde i kraft 1 september 2017.
Tävlingsledare som deltar i sådan utbildning/informa-
tion behåller sin licens om aktivitetskraven uppfylls. 
http://www.svenskbridge.se/tk/nyheter/17925 

VÅRSILVER
Alla klubbar kan under en i förväg utlyst speldag/kväll 
den 1/1 – 30/6 ersätta bronspoängen med silver-
poäng i en par- eller individuell tävling enligt speciella 
regler. Intäkterna för Vårsilver går till Juniorfonden.

SIMULTAN
Under säsongen återstående simultantävlingar:
Onsdag 2 maj    Torsdag 3 maj, dagtid
Söndag 6 maj  Måndag 7 maj
Tisdag 8 maj, dagtid Måndag 14 maj, dagtid
Tisdag 15 maj  Onsdag 23 maj, dagtid
Torsdag 24 maj

Anmäl din klubb som arrangör till kansliet.

SVENSKA CUPEN
Omgång 4 spelas 4 maj – 10 juni med de kvar- 
varande 256 lagen.  
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2018

SM-LAG OPEN FINAL
Spelas på Scandic Väst i Örebro 10–13 maj och  
välkomnar åskådare.  
http://www.svenskbridge.se/sm-lag-2018

JSM-LAG
Spelas 26–27 maj på Norrköpingsbridgen som  
direktfinal för födda 1993 eller senare. Anmälan 
senast 13 maj. För ytterligare information:  
http://www.svenskbridge.se/jsm-lag.

GULDTÄVLINGAR
19 maj   Guld IAF på BK S:t Erik i Stockholm
24–29 juni  Ölandsveckan i Borgholm
16–19 juli  Falkenberg Bridgevecka

BRIDGEFESTIVAL 2018 
I Örebro som vanligt, den 27 juli-5 augusti i år. Det 
är dags att boka boende samt att anmäla lag (obli-
gatorisk föranmälan) till SM-lag Veteran och till 
Chairman’s Cup. Distriktslag med högst två spelare 
som tidigare deltagit i CC, spelar gratis. Se bifogade 
bilagor och länk här nedan.

För dig som är junior – glöm inte bort att boka ditt 
juniorboende i tid.  Mer info på  
http://www.svenskbridge.se/festival-2018

SAMARBETSPARTNERS 
I detta utskick bifogas information från våra sam-
arbetspartners Grand Tours och Reseskaparna. 

NÄSTA UTSKICK
Nästa Medlemsnytt kommer kring 1 september. 

SBF Kansliet

För att kontakta SBFs kansli: E-posta kansliet@svenskbridge.se eller ring 019-277 24 80.



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

Bridgeresor med service  
och kvalité!
Följ med oss på en resa med mycket trivselbridge, god mat och natur- och kulturupplevelser 
under ledning av våra erfarna bridgeledare. Vi erbjuder ett stort urval resor, allt från korta  
kryssningar till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

KALENDARIUM

DATUM    RESA              DAGAR                               PRIS FRÅN 

  5/5-18   Riva del Sole, Italien  8 dgr   11 495 kr 

22/9-18   Sensommarbridge i Toscana          15 dgr   13 495 kr

30/9-18   Bridgekryssning Birka Cruises 2 dgr    1 245 kr

6/10-18   Bridge på Mallorca  8 dgr   9 995 kr

6/10-18   Bridge på Mallorca              15 dgr   14 995 kr

11/10-18   Estoril, Portugal,    8 dgr  Nyhet! 11 495 kr

13/10-18   Bridge på Mallorca  8 dgr   9 995 kr

25/11-18   Bridgekryssning Birka Cruises 2 dgr    1 245 kr

5/4-19     Bridgeresa med tåg till Gardasjön   10 dgr                   Nyhet!    14 595 kr  

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

BRIDGERESOR

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

Kryssning från 
Italien till dubai

I PRISET INGÅR: 
• Flyg
• Incheckat bagage
• Förbokad sittplats
• Mat på flyget hem
• Transfer flygplats- hamn t/r
• Helpension och dricks 
• Underhållning och en del aktiviteter
• Utflykt till Petra
• Stadsrundtur med lokalguide i Dubai 
• Svensk bridge och färdledare under 
hela resan

2 DEC 2018 (11 DAGAR)

Följ med på en kryssning tillsammans med vår bridgeledare Christer Cedergren. Costa Mediterranea är ett tolv däck högt fartyg där det klassiska 
Italien möter Amerika och Las Vegas. Här möts du av starka färger, neonljus och glashissar med en atmosfär full av energi. Båten avgår från Nice 
och går sedan via Grekland, Jordanien, Israel, Oman till sin slutdestination Dubai. Bridgespel blandas med god mat och kulturella upplevelser.

Upplev både de små vackra orterna längs Adriatiska kusten, Podgora, i hjärtat av Makarska rivieran och landets huvudstad Zagreb. Vi bor invid havet på  
fyrstjärniga Medora beach resort och hotellet erbjuder både pool och havsbad. Dagligt bridgespel varvas med utfärder  till Split, Trogir, Imotski, öarna Brač 
och Hvar, nationalplarken Plitvice och avslutar resan i huvudstaden Zagreb. Tillsammans med lokalguide får vi uppleva landets intressanta historia och kultur.

Adriatiska Kusten

    ERT PRIS: 

15 950KR 

Malta
4 NOV 2018 (13 DAGAR)

Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande gatorna i 
städer och byar är fulla av renässanskatedraler och barockpalats. Tillsammans med vår mycket kunnige svenske reseledare och guide 
Fredrik Hammenborn, som bor på Malta, kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en inblick i öns mycket speciella historia. 

I PRISET INGÅR: 
• Svensk reseledare
• Svenska bridgeledare
• Flyg Arlanda-Malta t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 7 middagar
• Utfärd Valetta
• Vandring 
• Utfärd Birgu
• Övriga besök enligt program

Våra bridgereseledare Kalle Persson / Christer & Britt Cedergren

Boka före 30/5 och få
700 kr rabatt           

           PRIS FRÅN: 

22 995KR

25 SEP 2018 (12 DAGAR)

I PRISET INGÅR: 
• Flyg Arlanda-Dubrovnik
• Flyg Zagreb - Arlanda
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare
• Svensktalande guide 6 dgr
• Del i dubbelrum med frukost 
• 3 luncher  
• 10 middagar 
• 1 vinprovning
• Utfärder enligt program

    ERT PRIS: 

13 990KR 
Uppge vid bokning om 
du vill spela TÄVLINGS- 

eller TRIVSELBRIGDE    

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor både för er som vill spela tävlingsbrid-
ge och för er som vill utveckla sitt bridgespel. Våra lokala guiders kunskap i 
kombination med våra bridgeledares kompetens skapar en extra innehållsrik 
bridge- och kulturresa.



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

Bridgeresor med service  
och kvalité!
Följ med oss på en resa med mycket trivselbridge, god mat och natur- och kulturupplevelser 
under ledning av våra erfarna bridgeledare. Vi erbjuder ett stort urval resor, allt från korta  
kryssningar till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

KALENDARIUM

DATUM    RESA              DAGAR                               PRIS FRÅN 

  5/5-18   Riva del Sole, Italien  8 dgr   11 495 kr 

22/9-18   Sensommarbridge i Toscana          15 dgr   13 495 kr

30/9-18   Bridgekryssning Birka Cruises 2 dgr    1 245 kr

6/10-18   Bridge på Mallorca  8 dgr   9 995 kr

6/10-18   Bridge på Mallorca              15 dgr   14 995 kr

11/10-18   Estoril, Portugal,    8 dgr  Nyhet! 11 495 kr

13/10-18   Bridge på Mallorca  8 dgr   9 995 kr

25/11-18   Bridgekryssning Birka Cruises 2 dgr    1 245 kr

5/4-19     Bridgeresa med tåg till Gardasjön   10 dgr                   Nyhet!    14 595 kr  

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



Bridgefestival
27 juli – 5 augusti 2018

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  Tävling för dig med max klövernål •
•  Tävling för dig med max ruternål •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.
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Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Välkommen till Örebro 
och 2018 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se



Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form av Gröna Hissen 
under lördag-söndag. Därefter vidtar två parallella cuper:

} Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). I HC spelar man 
    om 1:a och 2:a plats.

} Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). I BC spelar man om 3:e plats.

} Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen.

} Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.

} Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal och final (64 brickor). 
    På torsdagen spelas finalen (64 brickor) samt match om tredje pris (32 brickor).

Startavgifter
2.800 kr/lag. betala senast 25/7 - få 400 kr i rabatt! Distriktslag spelar gratis*.
Högre startavgift om betalning inte är gjord före spelstart. 
Senaste anmälan: Fredagen den 27/7, kl 20.00. 

Priser
   : a
   : a
   : e
   : e
   : e
   : e

*Distriktslag
Alla distrikt får anmäla fritt antal lag med gratis start i CC. 
Följande villkor ska dock uppfyllas:

} Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC. 

} Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt.

} Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra. 
    Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.

} Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen avgör placeringen 
    från Gröna Hissen vinnaren.

28 juli - 2 augusti 2018

20.00. 

g med gratis start i CC. 

1
2
3
4
5
6

50.000 KR
30.000 KR
15.000 KR
10.000 KR
7.500 KR
7.500 KR

Bästa distriktslag*   10.000 kr

www.svenskbridge.se


