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program
Torsdag 17 januari
09.30-19.50  SM Lag Mixed, kval
18.30-22.00  Brons 2 (hcp)

Fredag 18 januari
09.30-12.50  SM Lag Mixed, kval
14.00-17.30  Brons 3
14.30-20.15  SM Lag Mixed,  
 kvartsfinal
18.30-22.00  Brons 4

Lördag 19 januari
09.30-16.45  SM Lag Mixed,  
 semifinal
10.00-19.15  Guldtävling

10.00-10.30 Brons 5
17.15-19.15  SM Lag Mixed, final
14.30-18.00  Brons 6 (hcp)
20.30- Danskväll på hotellet

Söndag 20 januari
09.30-13.45  SM Lag Mixed, final
10.00-13.30  Brons 7

Lunchbuffé 95:—
Serveras i loungen kl 12.50–13.50
• Kokt torsk med ägg- & persiljesås
• Ärtsoppa med fläsk samt pannkakor

KVÄLLSbuffé 110:—
Serveras i restaurangen kl 18.00–22.00
• Helstekt fläskytterfilé med potatis- 
gratäng och rödvinsky inkl kaffe/te

Vinterfestival 



















 







 

 





VÄderprognoS • SKöVde

Carl Ragnarsson, festivalgeneral.

Cirkeln är sluten
CARL RAGNARSSON
Festivalgeneral och Chef-TL

För arton år sedan spelades den 
allra första Bridgefestivalen, då 
under namnet SM-veckan. Att 
starta en sådan, med bl a (nästan) 
alla SM-finaler och ett antal 
sidotävlingar parallellt, hade funnits 
i tankarna hos förbundsstyrelsen 
under en längre tid. Men det var 
först 1994 som styrelsen vågade ta 
det avgörande steget – och i juni 
1995 slogs portarna upp för den 
första SM-veckan i Blå Hallen på 
Billingehus!

Sammanlagt deltog cirka 2.000 par 
under de nio tävlingsdagarna i juni 
1995, ett tal som kom att successivt 
öka till 4 265 innan Skövde lämnades 
för det kombinerade SM- och EM-
arrangemanget i Malmö 2004. Att 
Malmö skulle bli en högst tillfällig 
spelplats, var ingen hemlighet redan 
innan flyttlasset gick. Desto mera 
ovisst var ifall vi skulle återvända 
till Skövde. Arrangemangen hade 
sedan något år tillbaka vuxit ur 
Blå Hallen, med råge. De som 
var med då det begav sig, drar sig 
säkert till minnes partytältet på 
baksidan av spellokalen – det var 
liksom enda sättet att bereda alla 
bridgeentusiaster plats!

 Givetvis var det ingen hållbar 
lösning på sikt, så blickarna 
riktades mot nya betesmarker. 
Valet föll till slut på Jönköping och 
Elmia-mässan, där vi kunde växa 
nästintill obegränsat. SM-veckan 
hade vid det här laget bytt namn 
till Bridgefestivalen, dock utan att 
det gav någon mersmak i form av 
större deltagande. Snarare tvärtom 
faktiskt; det första året minskade 
med drygt 16 % och det andra var 
inte stort mycket bättre. 
 Vad hade gått snett? Visst, 
miljön kring Elmia gick givetvis 
inte på långa vägar att jämföra med 
natursköna Billingen. Men det 
kunde knappast rubriceras som 
huvudorsaken. Mera troligt att 
västgötarna var betydligt bättre än 
sina kamrater i Jönköpingstrakten 
på att gå man ur huse och sluta 

Forts. på sidan 2



    BULLET IN 1    V INTERFEST IVAL   TORSDAG 17 JANUAR I  20132

TOMMY GULLBERGS LAGOM SVÅRA
I varje nummer av bullen hittar 
du ett av Tommy Gullbergs lagom 
svåra spelproblem för lagtävling.

	 	 s	7	6	4	3
	 	 3	D	10	7	6
	 	 2	 K	3	2
	 	 c	E	2
	 	 	 	
	 		 	 	
	 2	D	 	 	
	 	 	
	 	 s	K	9
	 	 3	kn	9	8	4	3	2
	 	 2	 E	8
	 	 c	K	6	5

SyD	 väSt	 norD	 öSt
13 pass 33 pass
43 pass pass pass

Utspel: Ruterdam.
 Nord inviterar till utgång, en 
invit som Syd accepterar, eftersom 
han har många trumf.

Sitter spaderess hos Öst är det ingen 
fara med kontraktet. 

Finns det någon tilläggschans?

         

BiLLinGEHUS
First Hotel Billingehus har 241 rum 
med 550 bäddar. Här finns också 
25 konferenslokaler i alla storlekar 
och en härlig spa-anläggning för 
skön avkoppling – och inte minst 
fantastiska möjligheter till stärkande 
utomhusaktiviteter året runt.

         

VinTERAkTiViTETER
Hyr din vinterutrustning på Bil-
lingehus! Som hotellgäst erhåller du 
20% rabatt vid hyra. 
 För bokning och info kontakta 
Sporthyra på 0500-44 57 40.
 Med över sex mil spår är Billingens 
fritidsområde ett av södra Sveriges 
bästa områden för längdåkning. De 
välpreparerade spåren har oftast 
högst betyg på www.skispar.se.
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upp kring festivalen. Det var 
således inte anmärkningsvärt att 
Festivalkommittén på nytt började 
fundera över en flytt, blott tre år 
efter den förra. Frågan var bara 
vart man skulle flytta – Skövde var 
ju utrymmesbrist inget realistiskt 
alternativ! 
 Örebro fick nys om att en flytt 
var i antågande och lobbade starkt 
för sin sak. Man hade ju bland annat 
en splitter ny Conventum Arena att 
erbjuda! Därmed hjälpte det föga att 
Jönköping satte nytt festivalrekord 
2007 med 5107 par – flytten 
till Örebro blev ett faktum och 
resultatet av den känner vi alla till. 
Redan första året slogs nya rekord; 
14 % bättre än bästa noteringen 
i Jönköping och hela 37 % bättre 
än Skövdes rekordår. Sedan dess 
har Bridgefestivalen fortsatt att 
slå nya rekord i en till synes aldrig 
sinande ström – det senaste, från i 
somras, lyder på 7778 par över de 
tio dagarna!
 Var sak har sin tid, sägs det, 
så varför inte starta också en 
Vinterfestival? Frågeställningen var 
alls inte ny, utan har poppat upp av 
och till under de senaste åren. Största 
motståndet har legat i risken för två 
”halvdana” förbundsarrangemang 
istället för ett hellyckat. Trots allt 
går det ju åt ett antal semesterdagar 
för dem som vill delta i båda – och 
den som har en icke bridgespelande 
familj, kan hamna i uppenbara 
förhandlingssvårigheter…
 Efter mycket nötande och 
blötande vågade sig styrelsen på att 
ge Festivalkommittén klartecken 
för den första Vinterfestivalen. Men 
var skulle den hålla hus? Snösäkra 
vinterorter som Åre, Idre och Sälen 
fanns på förslag, men valet föll till 
slut på säkra och beprövade kort 
från förr: Skövde, Billingehus, Blå 
Hallen samt västgötarnas erkända 
entusiasm för bridgefestivaler.
 Så, nu är vi äntligen här, med 
ett nyinrättat Svenskt Mästerskap 
(Öppna SM Lag Mixed) och åtta 

sidotävlingar, varav guldtävlingen 
Norrsken, sponsrad av företaget 
med samma namn, är en, medan 
övriga sju är brons – tre med, och 
fyra utan, handicapberäkning. 
 Bridgefestivalen är tillbaka där 
den en gång började och cirkeln är 
därmed sluten! 
 Förbundet Svensk Bridge och 
funktionärerna på plats, hälsar 
dig varmt välkommen till Skövde, 
Billingehus och Blå Hallen för den 
första Vinterfestivalen. Lycka till 
med spelet!

         

PERSOnALSTABEn

Festivalgeneral    
Carl Ragnarsson

Scoring, IT och data
Chef: Tomas Brenning
Tommy Andersson

Tävlingsledare
Chef: Carl Ragnarsson
Tommy Andersson
Thomas Winther

Brickbytare
Elaine Dahlöf Ek
Sofia Uoiminen

Brickläggning
SM Lag Mixed: Marie Binglöv
Sidotävlingar: Pia Malmgren 
Carl Ek

Bulletin
Redaktör: Peter Ventura

Jourspelare och allt-i-allo
Sixten Ek

         

BLÅ HALLEn
Yta:     1.300 m2 
    (36x36 meter)
Lägsta takhöjd:   6 meter
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LÖSninG – TOMMY LAGOM
Sitter spaderess hos Öst är det allt-
så ingen fara med kontraktet, men 
finns det någon tilläggschans?
 Jovisst! Eliminera lågfärgerna 
innan du spelar trumf. Hela given:

	 	 s	7	6	4	3
	 	 3	D	10	7	6
	 	 2	 K	3	2
	 	 c	E	2
s	E	10	8	5	 	 	 s	D	kn	2
3	K		 	 	 3	 E	5
2	 D	kn	10	4	 	 	 2	 9	7	6	5
c	8	7	4	3	 	 c	D	kn	10	9
	 	 s	K	9
	 	 3	kn	9	8	4	3	2
	 	 2	 E	8
	 	 c	K	6	5

Väst fastnar då på hjärterkung och 
får ge spaderfavör eller spela mot 
dubbelrenons för hemgång.

         

SM-LAG MixEd
Idag börjar Vinterfestivalens höjd-
punkt – nya SM-tävlingen: Mixed lag. 
 Tävlingen är transnationell, d.v.s. 
den är öppen för svenska såväl som 
utländska spelare. Det enda kravet är 
att man är medlem i något nationellt 
bridgeförbund. Man får givetvis även 
mixa nationaliteter inom laget. Spel-
formen är ett kval över en och en halv 
dag följt av kvartsfinal, semifinal och 
slutligen en final.
 Deltagande kostar 2.000 kr per 
deltagande lag i kvalet och 1.000 kr 
per lag för finalspelet.
 

Första vinnarna

38 par premiärspelade i Vinterfes-
tivalens allra första tävling. Östra 
Mellansvenska dominerade resul-
tatlistan med placeringarna ett, två 
och fyra.
 Mattias Fors (t v på bilden) och 
Lars Lundqvist, Överums BK/Fil-
byter Bridge, lyckades allra bäst 

och går till historien som de första 
vinnarna.
 – Vi fick lite gratis, men det måste 
man ju få för att vinna, säger Lars.
 Tvåa kom Matilda Wik–Mattias 
Norling, Norrköpingsbridgen, och 
hemmaparet Christer Swenson–
Rolf Israelsson, slutade trea.

reSuLTaT • bronS 1 • 38 par
    %
  1 Lars Lundqvist - Mattias Forss Filbyter/Överums BK 559,8 64,80
  2 Matilda Wik - Mattias Norling Norrköpingsbridgen 535,8 62,02
  3 Christer Swenson - Rolf Israelsson Skövde BA 529,1 61,24
  4 Lena Lundqvist - Gun-Britt Rindstål Valdemarsvik/Överums 521,2 60,33
  5 Annike Larsson - Aina Andreasson Uddevalla BF 517,4 59,88
  6 Marie Svensson - Håkan Svensson Bollnäs BK 488,8 56,58
  7 Stefan Budin - Tin Budin Visby BS 485,4 56,18
  8 Leif Högberg - Gunnar Johansson Skara BS 480,9 55,66
  9 Käte Runeberg - Jan Troberg Salamandern/Wasa 480,1 55,56
10 Pär Netsman - Eva Netsman Bollnäs BK 478,9 55,43
11 Rolf Forsberg - Fredrik Dömstedt ABB BK - Fagersta BS 478,7 55,40
12 Helena Strömberg - Dan Bylund Sundsvallsbridgen 466,7 54,02
13 Dejana Sverker - Bertil Blomqvist Örebridgen 450,2 52,10
14 Birgit Johnson - Marianne Eriksson Uddevalla BF 445,6 51,57
15 Eva Glans - Olle Olsson Orust BK 445,4 51,55
16 Peter Nohrén - Inga-Lis Larsson Borlänge BK 444,2 51,41
17 Bengt Jonsson - Rolf Andersson Skövde BA 435,1 50,36
18 Per-Olof Gustafsson - Bengt-Åke Kvarfordt Skövde BA 430,2 49,79
19 Leif Samuelsson - Arnold Ivansson Skövde BA/Stenstorp 429,8 49,75

20 Per-Axel Eliasson - Jan-Ove Linnerbäck Skövde BA 423,2 48,98
21 Lars-Åke Gustafsson - May Moore Mölnlycke BS - BK Lyx 418,2 48,40
22 Jerry Eklöf - Elisabeth Stenberg Skövde BA 417,2 48,28
23 Patrik Elofsson - Agneta Sjövall Skövde BA 410,0 47,46
24 Kent Eriksson - David Johansson Skövde BA 402,3 46,57
25 Sixten Ek - Pia Malmgren Skövde BA 402,3 46,56
26 Rune Agnehus - Anders Östberg Skövde BA 393,2 45,51
27 Bengt Franzén - Anne-Marie Därth Skövde BA 392,6 45,44
28 Lena Garhamn - Lisbeth Karlsson Skövde BA 391,4 45,30
29 Linnea Edlund - Elisabeth Olsson Uppsala/Åsa/Frillesås BK 391,4 45,30
30 Christer Franzén - Björn Rosén Skövde BA 387,8 44,89
31 Åsa Norling - Leif Norling Norrköpingsbridgen 381,0 44,09
32 Eva-Marie Elingmark - Bengt Lindskog Visby BS 378,6 43,82
33 Aarne Sjölander - Per-Olof Fritzon Skövde BA 371,9 43,05
34 Göran Lidgren - Ann Ohlsson Skövde BA - Tibro BK 363,4 42,06
35 Oswald Wijeratne - Ralf Karlsson Skövde BA 353,6 40,92
36 Anna Syberfeldt - Håkan Gustafsson Skövde BA 351,6 40,70
37 Flemming Rasmussen - Wiola Rasmussen Videdals BK 349,0 40,40
38 Margareta Johansson - Leif Karlsson Skövde BA 333,9 38,65

En GiV OM dAGEn
En giv om dagen (minst) håller dok-
torn borta! 
 Har du sett någon trevlig  giv spelas 
under Vinterfestivalen? Berätta om 
den i bullen! Ta kontakt med Peter, 
som sitter under korkeken vid funk-
tionärsbordet i Blå Hallen.

SidOTäVLinGAR
Utöver SM Mixed lag spelas sju 
bronstävlingar och en guldtävling 
under festivalen. 
 Startavgift är 80 kr för bronstäv-
lingar och 250 kr för guldtävlingen.
 30% av intäkterna går tillbaks 
som priser.


