
MEDLEMSNYTT SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

Aktuell information från Svenska Bridgeförbundet till distrikt, klubbar och medlemmar | OKT 2017

Oktober är en av årets mest intensiva perio-
der för oss bridgespelare där spel pågår i All-
svenskans tre högsta divisioner, DM-tävlingar 
i par och lag, slutspurten i Svenska Cupen och 
Höstsilver som spelas kors och tvärs tillsam-
mans med allt annat spel på hemmaklubbarna.
 

RIKSSTÄMMA
Den 7 oktober är det dags för Riksstämma igen. Det 
hela äger rum på Scandic Grand Hotel i Örebro. Alla 
handlingar finns tillgängliga på hemsidan. http://www.
svenskbridge.se/riksstämman-2017/dokument. 
Alla medlemmar är självklart varmt välkomna, även 
om man inte har rösträtt. 

SVENSKA CUPEN 
Nu ska de verkliga agnarna skiljas från vetet. Den 
sjunde omgången av Svenska Cupen ska spelas 
under oktober och 32 lag ska halveras till de 16 lag 
som slutligen ska göra upp upp slutplaceringarna i 
årets upplaga. 

Finalspelet äger rum parallellt med Uppsala lagguld 
den 16-19 november på Bridgens Hus i Uppsala.

JSM-PAR
Vi har nya mästare i JSM par.  Den 9-10 september 
spelades årets tävling på Blakset Bridgecenter i  
Köpenhamn. 
 
Medaljerna gick till:
1.  Yvonne Wiseman – Johan Säfsten, 
 Filbyter Bridge / Uppsalabridgen
2.  Sanna Clementsson – Linus Dahlström, 
 Lunds BK
3.  Andrea Nilsson – Maya Lo Björk Heed
 BK Albrekts

TK ska nu utvärdera projektet med gemensamma 
SM-finaler med Danmark för att se om det blir 
någon fortsättning kommande år. JSM lag spelades 
ju också gemensamt med Danmark i våras, fast då 
skedde det hela i Varberg och med BK Albrekts som 
värdar. 

GLÖMT MEDLEMSAVGIFTEN? 
Betala med bg 373-34 82 och uppge ditt MID (med-
lemsnummer) och namn i meddelandefältet. Avgif-
tens storlek finns här http://db.svenskbridge.se.

> Glada medaljörer från JSM par 2017!



PÅ GÅNG
Oktober
1 jul-31 dec  “Höstsilver”
6-7  Riksstämma, Örebro
7-8  DTL-träff, Örebro
14-15  Rek. spelhelg för SM Par Dam, kval
15  Guldtävling par, Enköpings BS
21-22  Allsvenskan, div 2, rond 8-11
27-29  Allsvenskan, Elitserien, rond 6-11
28  Allsvenskan, div 3, rond 7-9

November
1 jul-31 dec  “Höstsilver”
7  Sista anmäl.dag av antal lag Allsv. div 4
11  Manfred Kamras Minne, Guldtävling Gbg
9-11  EBL: Champions’ Cup, Zagreb
16-19  Svenska Cupen, slutspel i Uppsala 
18-19 Guldtävling: Uppsala Lagguld
23 nov-3 dec ACBL: Höstmästerskapen, San Diego
25-26  Rek. spelhelg för SM Par Mixed, kval

December
1 jul-31 dec  “Höstsilver”
30  Guldtävling: BK Allians i Halmstad

SAMARBETSPARTNERS 
Bifogat detta utskick finns lite information om bridge- 
resor arrangerade av två av våra samarbetspartners, 
Grand Tours och Reseskaparna.

SIMULTANTÄVLINGAR 
Missa inte chansen att vara med när vi tävlar tillsam-
mans med Norge igen, måndagen den 9 oktober är 
det dags nästa gång!  
 
För anmälan och/eller om du har frågor, kontakta 
Micael Svensson; msv@svenskbridge.se eller 019-
277 24 82 eller kansliet@svenskbridge.se; 019-277 
24 80.  
 
All info: http://www.svenskbridge.se/simultan, även 
hela det kommande spelprogrammet finns där.

TL STEG 3 UTBILDNING 
TL Steg 3 utbildning arrangeras den 12-14 januari 
2018 i Örebro. Utbildningen vänder sig till tävlings-
ledare med Steg 2 som önska uppgradera sin licens 
till Steg 3 och till TL med Steg 3 licens som vill 
utvecklas och bli säkrare som tävlingsledare. 

För mer information, anmäla deltagare mm se;  
www.svenskbridge.se. 

För eventuella frågor kontakta Thomas Winther, 
twi@svenskbridge.se.

MEDLEMSNYTT 
Nästa medlemsnytt kommer i din e-post första 
veckan i november. 

Trevlig fortsättning på bridgehösten!

Kansliet



BRIDGERESA TILL NERJA,  
SPANIEN Vår lilla utvalda pärla Nerja är 
en pittoresk stad dit vi reser vi för att njuta 
det genuina Andalusien och spela mycket 
bridge. Vi bor bekvämt på moderna, 
fyrstjärniga lägenhetshotell Marinas de 
Nerja som ligger direkt invid El Playazo-
stranden. Halvpension, frukost och 
middag ingår i priset.

Avresa från Stockholm 
14/1 2018, 8 dagar Pris från 9 995 kr.  
14/1 2018, 15 dagar. Pris från 12 995 kr.

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. 
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år sedan 1986!Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

BRIDGEKRYSSNING MED M/S 
BIRKA Varmt välkommen med på våra 
populära bridgekryssningar med M/S Birka. 
Vi spelar bridge i konferensavdelningen, två 
perioder med Barometer. Tillsammans med 
våra kunniga bridgeledare spelar du bridge 
med nya och gamla vänner. Prisbord. Gratis 
bussanslutning. Avresa från Stockholm/
Stadsgårdskajen 11/2, 15/4, 30/9, 25/11-
2018. 22 tim. 
Pris per person från 1 245 kr.

BRIDGEVECKA PÅ RIVA DEL SOLE, 
ITALIEN Spela bridge på det svenskägda 
hotellet Riva del Sole, i en av Toscanas 
finaste badorter. Massor av spel under 
fem dagar, kombinerat med god mat och 
avkoppling. Vi bor i moderna rum och har 
tillgång till gym, pooler och spa vid en 
privat strand. I priset ingår halvpension, 
frukost och middag.
 
 
Avresa från Stockholm 5/5 2018, 8 dagar. 
Pris från 10 995 kr.

BRIDGEVECKA I ESTORIL,  
PORTUGAL Möt våren i eleganta 
Estoril, vid Atlantkusten utanför Portugals 
charmerande huvudstad. Vi bor på 
svenskägda Hotel Londres som speciali-
serat sig på just bridgegrupper. Vi spelar 
under sex dagar och hinner även med att 
besöka såväl Lissabon som sagostaden
Sintra. Frukost och fyra goda middagar 
med vin ingår i resans pris.

Avresa från Stockholm 5/5 2018, 8 dagar. 
Pris från 10 595 kr. 



BRIDGERESOR
ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill spela tävlingsbridge och vi har numera också ett upplägg för dig 

som vill utveckla ditt bridgespel och spela trivselbridge. Vi kombinerar välorganiserat bridgespel med 
kultur och nya upplevelser och i våra resor ingår alltid flera utfärder.

Vi erbjuder bekväma och innehållsrika bridge- och kulturresor. Varje år väljer vi några nya spännande resmål, samt 
behåller våra mest omtyckta destinationer som Malta och Mallorca. Våra lokala svenska guider ger oss inblick i sitt 

lands kultur. Våra omtyckta och erfarna bridgeledare Christer Cedergren från Köp En Sol och Kalle Persson från BK St 
Erik arrangerar ett omtyckt bridgespel under resan. Denna kombination av kultur och bridge ger er nya berikande 

upplevelser och möten med likasinnande.

Vi har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder alla medlemmar förmånliga resor samt att vi 
även rapporterar alla tävlingar till förbundet.

Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

 

Christer Cedergren 
Christer började spela tävlingsbridge i re-
alskolan. 1983, då han satt med i Sveriges 
Bridgeförbunds styrelse, tog han tävlings-
ledarlicens. 1992 startade han och fru Britt 
Köp En Sol BS.
År 2000 började vårt samarbete med 
Christer och vi har sedan dess genomfört 
ett 50-tal trevliga bridgeresor. Christer har 
varit aktiv inom förbundet och är ofta täv-
lingsledare vid distriktstävlingar.

Kalle Persson
Kalle har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 
1980.  Han verkar som tävlingsledare och utbildare 
samt har uppdrag som tävlingsledare i observations-
tävlingar för veteraner. Idag är han även distriktstäv-
lingsledare för Stockholm och ansvarar för utbild-
ningen inom distriktet. Sedan 2013 är han anställd 
på BK St Erik med cirka 3 tävlingar i veckan. Kalle har 
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och ser 
fram emot att ta er som är mindre rutinerade vidare 
i ert bridgespel.

Våra Bridgeledare

Kultur- och temaresor. Alltid med reseledare i världsklass.        

08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se

MINDRE RUTINERADE
På efterfrågan erbjuds nu bridgeresor för mindre rutinerade till Malta och Mallorca. 
Resan är initierad av bridgeledare Kalle Persson från St Eriksbridgeklubb. Resan riktar 
sig till de bridgespelare som har spelat i några år och vill ta nästa steg och förbättra sitt 
spel. Vi  kombinerar intressanta utflykter med seminarier i bridge. Vi går igenom områ-
den som gruppen behöver och spelar därefter några brickor på temat. Ämnen som kan 
ingå är grundläggande budteori med budträning, Stenbergs 2 NT, kontrollbudgivning 
inkl essfråga och naturligtvis spelteknik och försvarsspel. Har gruppen önskemål om 
andra ämnen tar vi upp det också.

TÄVLINGSBRIDGE
På alla våra bridgeresor arrangeras tävlingsbridge, vilket innebär att medlemskap i 
Sveriges Bridgeförbund erfordras. Alla tävlingar rapporteras till förbundet och brons-
poäng utdelas. Christer Cedergren arrangerar bridgespel tillsammans med sin fru 
Britt, de är ert värdpar. Om du reser singel garanteras du att alltid få spela bridge.

OM VÅRA BRIDGERESOR

• Minst 20 spelare.
• Bridge spelas varje dag som anpassas till 
   övriga aktiviteter.

Tävlingsbridge (Alla resor)
• Medlemsskap är obligatorisk, ange 
   medlemsnummer vid bokning.
• En bordsavgift om € 5 kr/speldag, penning
   priser. Betalas på plats till er bridgeledare.
• Alla tävlingsresultat rapporteras till 
   förbundet

Mindre rutinerade (Malta & Mallorca)
• Inget medlemsskap krävs.
• Ingen bordsavgift eller penningpriser.
• Trivselbridge kombinerat med seminarier.

BRIDGE PÅ VÅRA RESOR

Malta
- Succéresan 9:e året i rad, nu 13 dagar!

DAG 1: STOCKHOLM, MALTA
Fredrik möter oss på flygplatsen på Malta. 
Transfer till hotellet. Gemensam middag. (M) 
BRIDGE 1

DAG 2: VALLETTA
Vi besöker den pampiga huvudstaden Vallet-
ta, byggd av Johanniterriddarna på 1500-ta-
let. Här känner man historiens vingslag när vi 
lever oss in i riddartiden genom ett besök till 
St Johns katedralen. Vi ser också det intressan-
ta bildspelet Malta Experience. Gemensam 
middag på hotellet. (F, M) BRIDGE 2

DAG 3: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 3

DAG 4: EGEN DAG/MOSTA & MDINA
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd. (F, M) 
BRIDGE 4
Utfärd Mosta & Mdina med vinprovning:  
till Ta’Qali hantverksby samt besök till Meridi-
ana vingård där vi får smaka  maltesiskt vin. Vi 
fortsätter till den gamla huvudstaden Mdina 
med anor sedan den arabiska tiden. Under en 
intressant rundtur levandegör vår guide sta-
dens historia. 

DAG 5: VANDRING 
Vår guide Fredrik tar oss på en lättare vand-
ring. Vi åker en kort bit utanför St Juliens. Ge-
mensam middag på hotellet. (F, M) BRIDGE 5

DAG 6: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 6

DAG 7: EGEN DAG/GOZO 
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd.(F, M) 
BRIDGE 7

Utfärd Gozo med lunch:
Maltas lillasyster Gozo, präglas av lantlig 
idyll och ett lugn. Här ser vi de fascinerande 
Ġgantija-templen, små pittoreska fiskebyar 
och huvudorten Rabat med sitt citadell. Vår 
lunch intar vi vid havet. (L)  

DAG 8: EGEN DAG 
Egen dag att koppla av. (F, M) BRIDGE 8

DAG 9: EGEN DAG/SÖDRA MALTA
Egen dag eller följ med på frivillig utfärd.(F) 
BRIDGE 9
Utfärd Södra Malta inkl lunch: 
Vi börjar med att besöka Blå Grottan där man 
kan ta en båttur in i grottorna. Den lilla pit-
toreska fiskebyn Marsaxlokk välkomnar med 
färgrika fiskebåtar så kallade Luzzos och en 
trevlig marknad. Vi äter en god fisklunch inn-
an vi återvänder till hotellet.

DAG 10 & 11: EGEN DAG
Egen dag att koppla av. (F) BRIDGE 10 & 11

DAG 12: KVÄLLSUTFÄRD BIRGU
På kvällen avslutar vi resan med en tur till Bir-
gu, en av de ”Tre städerna”. Det var här som 
riddarna först slog sig ned på 1500-talet. Vi 
vandrar längs de smala gatorna i dessa gamla 
vackra kvarter och avslutar turen med en lätt-
are middag på mysig lokal restaurang. (F, M) 
BRIDGE 12

DAG 13: HEMRESA
Hemresa. (F)

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. Med fantastiskt gästvänlighet och över 7 000 
år av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. 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. Vår bridge-och reseledare Christer Cedergren & Kalle Persson ordnar bridgespel varje dag på hotellet.  
Denna resa är för både tävlande och mindre rutinerade  - ange vid bokning vilken typ av bridge du önskar.

FAKTA
PRIS: 13 990 KR
RESLÄNGD:  13 DAGAR
AVRESA:  5 NOV 2017
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare
• Svenska bridgeledare
• Flyg Arlanda-Malta t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
• 7 middagar (M)
• Utfärd Valetta
• Vandring 
• Utfärd Birgu
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 2 400 kr

TILLVAL
Mosta & Mdina med vinprovning: € 55
Gozo: € 55
Södra Malta inkl lunch: € 55

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2017 - 2018
Malta & Gozo 13 dagar  5 - 17 nov 2017 
Teneriffa 13 dagar   23 jan - 4 feb 2018 - nyhet
Mallorca 10 dagar  7 - 17 mar - 2018
Portugal - Porto & Curia 8 dagar  23 - 30 apr - 2018 - nyhet

Hösten 2018:
Planeras ny resa till ett av Balkans länder i sep/okt samt 10-års jubileum på Malta i november och en 
atlantkryss i december.

 Kultur- och temaresor. Alltid med reseledare i världsklass.        

08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se
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• 7 middagar (M)
• Utfärd Valetta
• Vandring 
• Utfärd Birgu
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: 2 400 kr

TILLVAL
Mosta & Mdina med vinprovning: € 55
Gozo: € 55
Södra Malta inkl lunch: € 55

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2017 - 2018
Malta & Gozo 13 dagar  5 - 17 nov 2017 
Teneriffa 13 dagar   23 jan - 4 feb 2018 - nyhet
Mallorca 10 dagar  7 - 17 mar - 2018
Portugal - Porto & Curia 8 dagar  23 - 30 apr - 2018 - nyhet

Hösten 2018:
Planeras ny resa till ett av Balkans länder i sep/okt samt 10-års jubileum på Malta i november och en 
atlantkryss i december.

 Kultur- och temaresor. Alltid med reseledare i världsklass.        

08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se




