
 

 

OBS-tävling för veteraner och damer 26-27 januari 2019 

Lördag - söndag 26-27 januari spelas observationstävling för veteraner och damer på BK S:t Erik i 
Stockholm. Även öppna laget spelar OBS-tävling parallellt. 

Såväl veteraner som damer spelade till sig silvermedalj vid EM i Ostende i somras och brons vid VM i 
Lyon 2017. Ambitionen är att det åtminstone inte ska gå sämre vid kommande mästerskap. 

VM spelas i Wuhan, Kina 14-28 september 2019. Det blir ett mycket tufft mästerskap med en lång 
resa, runt 20 timmar, en veckas kval och sedan slutspel. 
Det kommer att vara av yttersta vikt att vi har tre bra och samspelta par med gott ”sittfläsk” för att 
kunna snurra spelarna så att lagen orkar hålla hjärnan i topptrim under två veckor. 
Det är betydligt mer krävande än man tror att prestera på topp under så lång tid. 

Snabbfakta 

När: 26-27 januari. Preliminära tider: lördag 10.30 - 20.30 med paus 13.00 - 14.00 samt 18.00 - 18.30. 
Söndag 10.00 - 17.00 med lunch 13.00 - 14.00. 

Var: BK S:t Eriks lokaler, Kronobergsgatan 12, Stockholm, T-bana: Fridhemsplan. Telefon till 
klubben: 08-650 97 79. 

Tävlingsform: IAF, upplägg med antalet brickor/rond etc bestäms när vi vet antalet par. 

TL: Karl Persson 

Anmälan: Via hemsidan: http://www.svenskbridge.se/kalender/22005 eller till Carina Wademark: 
carina@svenskbridge.se senast fredag 11 januari. Minst 12 par krävs för att tävlingen ska spelas. 



Avgift: ”Stockholmare” (Olle och Kenneth avgör och betraktar Stockholm som vidsträckt) betalar 500 
kr per person. För övriga utgår ingen avgift. Inga logi- och/eller reseersättningar utgår. Kaffe/te, frukt 
och smörgås kommer att finnas fritt tillgängligt i ”biblioteket” när cafeterian är stängd lörd em/kväll. 

Förutsättningar 

För VM 2019 gäller att man ska vara född 1958 eller tidigare för att kunna delta i veteranlaget. 

Att vinna OBS-tävlingen innebär inte att man blir uttagen till lagen, men det är en del i 
uttagningsprocessen och en chans för oss att se spelarnas aktioner live i samma tävling. Vi ser gärna 
att alla som är intresserade av att spela i lagen deltar i tävlingen. Är ni förhindrade att spela? Säg till 
senast 30/11 för plan av andra obs-möjligheter. 

Tävlingar som observeras löpande under åren är tex internationella tävlingar, Allsvenskan, SM Lag, 
Chairman´s Cup, Svenska Cupen, guldtävlingar, BBO-träning mm. 

Med fördel lämnar man in sin spelplanering till kapten/coach så slipper de bedriva alltför mycket 
detektivarbete  

Uttagning 

För att spelarna ska hinna förbereda sig på bästa sätt är ambitionen att ta ut lagen runt 5 månader före 
VM, dvs i mitten av april. 

Uttagningen kommer att baseras på det arbete paret lägger ned tillsammans, spel, resultat, tidigare 
erfarenheter samt egenskaper som kan behöva tillföras laget. 

Välkomna! 

Olle Wademark, Kenneth Borin och Carina Wademark 


