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Så var bridgesäsongen igång med buller och 
bång! Det spelas allsvenskan, simultantävling-
ar, lokala ligor och en massa duktiga klubbar 
har dragit igång med kursverksamheten.
 

30 000 till 2020
Den 15/8 2018 gick startskottet för en ca 1,5 år lång 
rekryteringstävling mellan landets alla bridgeklubbar. 
Klubbar kan dock ansluta när de vill under 2018 och 
går in med samma ingångsvärden som alla andra. 

Se www.svenskbridge.se för mer information, själv-
klart skall väl er klubb vara med?

 

GLÖMT ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN?
Betala till BG 373-3482 och uppge ditt MID (med-
lemsnummer) och namn i meddelandefältet.  
Avgiftens storlek finns här http://db.svenskbridge.se, 
om du söker fram din klubb. 

SVENSKA CUPEN 
Svenska Cupen är nu framme vid 7:e omgången 
och 32 lag ska reduceras till 16 lag mellan den 27/9 
- 21/10. Sedan är det den 15-18/11 dags för ett 
som vanligt spännande finalspel i Uppsala där det 
samtidigt spelas ”Uppsala Bridgefestival”, en mycket 
uppskattad minifestival med paradnumret Uppsala  
lagguld. 

TL-SEMINARIUM
Den 12-13/1 arrangerar SBF en sammankomst för 
de tävlingsledare som innehar TL licens steg 2 eller 
högre och önskar att förkovra sig ytterligare. Dis-
kussioner och simuleringsträning står bland annat på 
agendan. Mer info och anmälan finner ni på hem-
sidan. Vi bifogar även bilaga. Hjärtligt välkomna till 
Örebro.

JUNIORSEMINARIUM
Den 12-13/1 bjuder SBF in till ett juniorledarsemina-
rium i Örebro. Syftet är att utbilda dig som vill hålla i 
juniorverksamhet, kurser och läger. Du behöver inga 
förkunskaper, en stark vilja att skaffa nya bridgeju-
niorer är den viktigaste egenskapen. 

Seminariet är helt gratis (helpension) och sponsras 
av Magnus Göranssons Juniorfond. För mer info 
samt anmälan se hemsidan och bifogad bilaga.

FÖRBUNDETS   
SIMULTANTÄVLINGAR 
Visst ska din klubb vara med i höst. För anmälan 
och/eller om du har frågor, kontakta kansliet:   
simultan@svenskbridge.se eller 019-277 24 81.

30000
till 2020!



PÅ GÅNG UNDER HÖSTEN 
 
Oktober 2018
1/7 - 31/12 “Höstsilver”
27/9 - 21/10 Svenska Cupen - Omgång 7
6 - 7 SM Par Dam, rek. spelhelg för DM
7 Enköpings BS – Guldtävling
13 - 14 Allsvenskan, div 2, rond 4-7
19 - 21 Allsvenskan, Elitserien, rond 6-11
20 Allsvenskan, div 3, rond 7-9
27 - 28 Allsvenskan, div 2, rond 8-11 
30/10 - 1/11 Riksläger - Höstlov

November 2018
8-10 Champions Cup, Eilat, Israel
10 Manfred Kamras Minne, Göteborg
12 Allsv. div 4, sista anm.dag av lag
15 - 18 Svenska Cupen – Slutspel, Uppsala
17 - 18 Uppsala bridgefest - Lagguld
22/11 - 2/12 ACBL, Höstmästerskapen, Honolulu
24 - 25 SM Par Mixed, rek. spelhelg för DM

DEN SOM SPELAR BRIDGE FÅR BÄTTRE STUDIERESULTAT! *

VÄRLDSMÄSTARE

I BRIDGE

* https://www.svenskbridge.se/undersökning

Lär Dig spela bridge Du också, på köpet får Du lära Dig analysera, 
matematik, logiskt tänkande, etiska regler, kommunikation och mycket 
mer. Detta samtidigt som Du utvecklar många andra goda egenskaper 
som tex att lösa uppgifter under hög koncentration när Du har kul 
och ”bara” spelar kort...

Sverige har tre juniorlandslag. De tävlar i klasserna U26, U21 och U16. 
Våra U26 och U21 lag blev 2017 Europamästare för lag. 2018 blev 
båda lagen dessutom Världsmästare!

            Mer information se info.svenskbridge.se

December 2018
1 Malmö BK - Guldtävling
29 BK Allians, Halmstad - Guldtävling

 VÅR HEMSIDA, BIT
Det är hög tid för de klubbar som fortfarande inte 
gått över till den nya hemsidan i BIT-miljö att göra 
det. Kontakta Johan Grönkvist på kansliet i Örebro, 
så att vi kan aktivera sidorna i god tid innan gamla 
hemsidan Spader släcks ner. jgr@svenskbridge.se 
eller 019-277 24 81. 

SAMARBETSPARTNERS 
Bifogat detta utskick finns information om bridge-
resor arrangerade av två av våra samarbetspartners, 
Grand Tours och Reseskaparna. Skriv gärna ut och 
sätt upp på er klubbs anslagstavla.

Trevlig bridgehöst hälsar,
Kansliet

<<< Ny folder som går att rekvirera från  
Bridgeförlaget vid rekrytering på skolor.  
Ring 020-52 13 13 för att beställa. 



Den 12-13 januari 2019 arrangerar 
Svenska Bridgeförbundet tävlingsledar-
seminarium för dig som är tävlingsledare 
med TL licens steg 2 eller högre. Syftet 
med utbildningen är att vidareutbilda och 
ge möjligheter till simuleringsträning inför 
2020 års Steg 3 utbildning. 

Lördag 12 januari

11.00 - 11.15 Inledning och presentation
11.15 - 12.30 Föreläsning:  
  Jämförbara bud
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.00 Simuleringsövningar
15.00 - 15.30 Kaffe
15.30 - 19.30 Simuleringsövningar
20.00 -           Middag

Söndag 13 januari

09.30 - 10.30 Föreläsning:  
  Prickregler och viktade scorer
10.30 - 13.30 Simuleringsövningar
13.30 - 14.00 Sammanfattning och avslutning
14.00 -    Lunch och hemfärd Anmälningar och frågor: 

 
Thomas Winther|twi@svenskbridge.se|019-277 24 86

TÄVLINGSLEDAR-
SEMINARIUM | ÖREBRO | 12-13 JAN 2019

Fakta

Tid:  
12-13 januari 2019.

Plats:  
Scandic Väst i Örebro. 

Anmälan: 
Sen. 21 dec till tw

i@svenskbridge.se 

Kostnad: 
1600:- per person. Då ingår alla

 
 

seminariekostnader, kost och logi. 

_________________________________________ 

Erbjudande:  Ordinarie tävlingsledare vid bridge- 

  
 

festivalen betalar halva priset!



BRIDGERESOR

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

Malta
3/4 NOV 2018 (13 DAGAR)

TRIVSEL- & TÄVLINGSBRIDGE

Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bäst bevarade hemlighet. Vi bor invid havet i St Julian på 
Cavalieri hotell. 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: 
• Svenska bridge- och reseledare
• Svensk lokal guide
• Flyg Arlanda/Kastrup-Malta t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 7 middagar
• Utfärd Valetta
• Vandring 
• Utfärd Birgu

Avresa från Kastrup 3/11 och 
Arlanda 4/11

Våra bridgereseledare Kalle Persson och Christer Cedergren

    PRIS NU: 

13 490KR
ord. pris 13 950kr 

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor både för er som vill spe-
la tävlingsbridge och för er som vill utveckla sitt bridgespel. 
Våra lokala guiders kunskap i kombination med våra bridge-
ledares kompetens skapar en extra innehållsrik bridge- och 
kulturresa.

    PRIS NU: 

14 450KR
ord. pris 14 950kr 

    PRIS NU: 

16 950KR
ord. pris 17 450kr 

Portugals Riviera 
15 MAJ 2019 (10 DAGAR)

TÄVLINGSBRIDGE

Vi bor bekvämt invid havet i Fuengirola en av de trevliga semesterorterna längs med solkusten och gör utfärder till 
den mysiga byn Mijas Pueblo. Med oss på resan har vi vår lokala guide Monica som är bosatt i Fuengirola.

Vi bor invid havet i badorten Carcavelos och gör utfärder tillsammans med vår ciceron Isabel Höckert som har arbetat mer än 
30 år på Portugals Turistbyrå i Stockholm. Hon har nu återvänt till Portugal och visar oss sina smultronställen.

Solkusten 
27 FEB 2019 (11 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
• Flyg Arlanda/Kastrup-Malaga t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare
• Svensktalande ciceron under utfärderna
• Del i dubbelrum m frukost
• 2 luncher & 9 middagar
• Utfärd Malaga
• Utfärd Andalusiskt äventyr
• Utfärd Mijas Pueblo inkl vinprovning

I PRISET INGÅR: 
• Flyg Arlanda/Kastrup - Lissabon t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare
• Svensktalande ciceron under utfärderna
• Del i dubbelrum med frukost 
• 5 luncher och 8 middagar
• 1 vinprovning 
• Utfärd Lissabon
• Utfärd Sintra
• Utfärd Ribatejo
• Utfärd Cascais

NYHET!
Nu även avresa från Kastrup



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 

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

13/1-19   Bridge i Nerja, Spanien  8 dgr   9 495 kr

13/1-19   Bridge i Nerja, Spanien              15 dgr   13 595 kr

17/2-19   Bridgekryssning Birka Cruises 2 dgr    1 245 kr

23/3-19   Bridge  Estoril, Portugal  8 dgr   11 595 kr

31/3-19   Bridgekryssning Birka Cruises 2 dgr    1 245 kr

Tips! Gör som så många andra bridgeföreningar, boka en egen resa!  
Ring oss för förslag på tel: 08 - 24 15 25. 
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RIKSLÄGER 
30 oktober – 1 november 2018

Har du eller har du haft bridge i skolan? 
Nu har du chansen till tre dagar fullmatade med bridge i Varberg under höstlovet. 

Ta chansen och ha ett skoj höstlov du med! 
Ett riksläger betyder vanligtvis lite sömn och mycket bridgespel kryddat med mycket 

skratt, lite galenskap och allmänna dråpligheter. Ett minne för livet!

Plats:  Kinnagården, Varberg.
När:  30 oktober – 1 november.
Vem:  Alla som spelat Minibridge och uppåt och är juniorer.
Kostnad:  700 kronor per deltagare. Då ingår allt från hämtning vid tåg/busstation till lämning vid  
  detsamma vid lägrets slut.
Ledare:  Björn Sörling och BK Albrekts.

Anmälan:  Carina Wademark, carina@svenskbridge.se. Anmälan senast den 20 oktober.
Frågor: Micke Melander, mme@svenskbridge.se eller Janne Malmström janne.malmstrom@telia.com.

För fullständig information se;
www.svenskbridge.se/junior
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JUNIORLEDARSEMINARIUM 

12-13 januari 2019 | Scandic Väst | Örebro 
Våra svenska juniorlandslag har bara sedan 2010 erövrat hela 19 medaljer av olika valörer 
vid EM och VM tävlingar. Vi är just nu regerande mästare i såväl Europa som Världen i både 
U21 som U26. För att våra framgångar ska kunna fortsätta är det av yttersta vikt att vi fort-
sätter vårt rekryteringsarbete. Ska nästa världsmästare komma från din ungdomsgrupp?

Den 12-13 januari håller vi juniorledarseminarium där syftet är att utbilda dig som junior-
ledare att hålla i juniorverksamhet, kurser och läger. Vi ser också till att du får kontakt och 
utbyta erfarenheter med andra i din situation. 

Lördag 12 januari
13.00 - 13.45 Lunch
13.45 - 14.00 Välkommen och presentation
14.00 - 16.00 Rundabordssamtal
            Diskussioner om vad som händer lokalt
16.00 - 16.30 Kaffepaus
16.30 - 18.00 Genomgång av våra svenska kursmaterial 
18.00 - 19.00 Hemlig gäst  
19.00 -            Middag och fria aktiviteter 
 

Söndag 14 januari
09.00 - 11.00 Pedagogiska tips och tricks
11.00 - 11.30 Att arrangera lägerverksamhet
11.30 - 12.00 Från skola till Bridgeklubb
12.00 - 12.15 Utvärdering och avslutning
12.15 -            Lunch och hemfärd 
 
Kursledning:  Jan Malmström, Sanna Clementsson, Linus  
            Dahlström och Micke Melander.

 
Seminariet är gratis (helpension) tack vare sponsring av Magnus Göranssonfonden.  
Seminariet är maximerat till 25 deltagare, deltagare står dock för sina egna resekostnader. 
Först till kvarn vid fullteckning och då max två deltagare per klubb.  
 
Anmälan senast 13 december till Micke Melander, via e-post till: mme@svenskbridge.se dit 
du även ställer frågor om sådana finns. Varmt välkomna!


