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SVENSKA CUPEN
Svenska Cupen 2015 går nu in i den sista omgången 
före det är dags för finalspelet i Uppsala. Noter-
bart är att vi kommer att få se en hel nya lag under 
slutspelet. Två av de favorittippade lagen, Yellow & 
Skalman, möts dessutom i den här omgången. Nytt 
för i år är fri lottning för ”slutspelsträdet” inför 
finalspelet, en lottning som kommer att visas live när 
det är dags.

Program för Riksstämman 2015
Fredag 9 oktober
10.00-12.00  Styrelsemöte för Svenska Bridge- 
 förbundet, del 1.
12.00-12.45  Lunch
12.45-14.30  Styrelsemöte med Svenska Bridge- 
 förbundet, del 2.
15.00-18.00  Riksstämma 2015, del 1.
18.00-19.30  Middag
19.30-23.00  Höstsilver på Örebridgen
23.15-  Nattmacka på Grand Hotell
 
Lördag 10 oktober
09.00-13.30 Riksstämma 2015, del 2.
13.30-14.30 Lunch
14.30-15.00 Konstituerande möte för den nya sty-
relsen i SBF.

 
Program för DTL-träff
Lördag 10 oktober
15.00 - 15.30  Välkommen till DTL träff
15.30 - 17.00  Generellt regelverk
17.00 - 17.30  TL-utbildningar och TL-seminarier  
 2016/17
17.30 - 18.30  Allsvenskan, Svenska Cupen och  
 Bridgefestivalen
18.30 - 19.30  DM/SM och trender i distrikts- 
 förbunden
19.30 -  Middag
 
Söndag 11 oktober
09.00 - 10.30  Frågor från distrikten
10.30 – 11.30  Simultantävlingar, MP-bestämmelser
11.30 – 12.30  Alkoholpolicy, Disciplinnämnden
12.30 – 13.00  Utvärdering, sammanfattning och  
 avslutning
13.00 -  Lunch och hemfärd

VM I CHENNAI, INDIEN
VM för Lag spelas i år i Chennai, Indien. Mäster-
skapet föregicks av den kanske största skandalen i 
bridgens historia, då flera fall av fusk uppdagats. De 
fuskande paren återfinns i den yppersta världseliten 
och händelserna har lett till att Israel, Tyskland och 
Monaco dragit sig ur tävlingen.

RIKSSTÄMMA & 
DTL-TRÄFF I ÖREBRO
Riksstämman är Svenska Bridgeförbundets högsta 
beslutande organ. Ordinarie stämma hålls udda år, 
andra, tredje eller fjärde hela helgen i oktober.
2015 års Riksstämma hålls på Scandic Grand Hotel i 
Örebro fredag 9 oktober till lördag 10 oktober

 



Dessa händelser ledde dock till att Sverige inte 
bara representeras i veteranklassen utan även i den 
öppna klassen. Följ spelet på www.svenskbridge.se 
där vår egen Micke Melander rapporterar varje dag.

TL-UTBILDNING STEG 3
SBF arrangerar en Steg 3-utbildning för tävlingsle-
dare den 15-17 januari 2016. Utbildningen tar plats 
i Örebro och vänder sig till dig med Steg 2 eller 
högre licens. Mer information, samt anmälan finner 
ni på www.svenskbridge.se . För eventuella frågor 
och funderingar, kontakta Tommy Andersson,  
tan@svenskbridge.se.

RIKSLÄGER
Äntligen är det dags för Riksläger igen. Den 28-31 
oktober kommer nästa läger att anordnas på Yxne-
rums Hotel & Conference. För den som undrar var 
det hela är beläget i Sverige ligger Yxnerum mellan 
Linköping och Norrköping. Mer information om 
rikslägret finner ni på www.svenskbridge.se, klicka 
sedan på ”Tävling” och ”Junior”.
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PÅ GÅNG
1 okt-1 nov Svenska Cupen 2015 - Omgång 7
27 sep  VM Lag Chennai, Indien
9-11 okt  Riksstämma/DTL-träff 
3 okt  Kräftguldet Karlstad 
10 okt  Albrekts Guld Varberg 
31 okt  Manfred Kamras Minne Göteborg 
12-15 nov  Uppsala bridgefest med SC slutspelet  

BRIDGERESOR
Bifogat detta utskick finns lite information om brid-
geresor arrangerade av vår samarbetspartner, Grand 
Tours. Skriv gärna ut och sätt upp på er klubbs 
anslagstavla.

MEDLEMSNYTT
Nästa medlemsnytt kommer i din e-post första 
veckan i november. Till dess, trevlig inledning av  
bridgehösten!

Fortsatt trevlig bridgehöst på er!
Svenska Bridgeförbundet


