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Så är vi inne i mörka december igen. Luciatågen har just passerat revy och innan vi vet vad som hände har vi fått i 
oss såväl julbord som pangat raket och firat in det nya året med bubbel. För våra bridgeklubbar brukar det betyda 
skinktävlingar, luciabridge, nyårssilver och allt möjligt som förknippas med december månad. Här kommer lite 
blandade decembernyheter.  

ONLINEKURS I BRIDGE - start 20 februari
Ge dig själv en juklapp om du inte 
redan kan, eller ge till de som du 
tycker borde få det! En nybörjarkurs 
i Bridge!  
 
Som komplement till befintliga de 
befintliga nybörjarkurser som arrang-
eras kors och tvärs i landet erbjuder 
nu förbundet en onlinekurs för ny-
börjare som vill lära sig spela Bridge!  

LIVEBRIDGE CUP
LiveBridge Cup har rapporterats med 
två månaders sammanlagda resul-
tat. Alla klubbar som fortfarande 
inte hoppat på tåget är välkomna att 
anmäla sig om de vill vara med. Fyra 
spelare från Gnesta har tagit täten 
och lyckats samla ihop åtta resultat, 
de kommer fortsättningsvis bara att 
kunna ersätta sämre resultat för att 
nå en högre totalsumma. 

Åtta tillfällen erbjuds, samtliga 
18.30-20.30 på söndagskvällar, och 
kursstart är den 20 februari. Tipsa 
vänner och bekanta! Se bilaga för 
mer information. 

Eller läs också här:  

www.svenskbridge.se/utbildning/onlinekurs  

Topp-5 just nu:
1 Lasse Sjölander 410%
2. Georg Larsson 404%
3. Christer Öhman 404%
4. Gunhild Heinlo 397%
5. Andreas Johansson 374%

Du finner aktuell ställning här:  
 
www.svenskbridge.se/live-bridge-cup-resultat 

För anmälan och all information om 
LiveBridge Cup: 

www.svenskbridge.se/livebridge-cup-information

REKRYTERING
Många vill se fler aktiva spelare på 
sin klubb, är du en av dem?   
 
Nu är det hög tid att satsa på rekry-
tering, något som är viktigt för alla 
att engagera sig i!  
 
Hör av dig till Sigrid Svensson via 
e-post till ssv@svenskbridge.se eller 
ring 019-277 24 88  för mer infor-
mation om vad du kan göra, samt 
anmälan till projekten SOS Junior 
och Rekryteringskedjan.

Läs även mer på hemsidan:
www.svenskbridge.se/rekrytering
www.svenskbridge.se/sosjunior

Parallellt med att slutspelet i Svenska Cupen avgjordes öppnades portarna 
för anmälan till 2022 års upplaga av tävlingen. 
 
Drygt 120 lag har i skrivande stund hörsammat uppmaningen om att anmäla 
sitt lag till tävlingen, där anmälningstiden går ut 21 januari och spelstart sker 
31 januari. Missa inte att det är en hundlapp att tjäna om du gör det hela 
före den 21 december! 

Den stora skillnaden mot ”pandemitiden” är att vi återgår till att livematcher 
har företräde, bara i det fall där båda lagen är överens, får matcherna spelas 
online. Se även bilaga.

För anmälan av lag:
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2022/entry/add

SPELA SVENSKA CUPEN DU OCKSÅ



UPPSALASEGER I SVENSKA CUPEN 2021
”Skalman” från Uppsalabridgen drog till sist det längsta 
strået i årets upplaga av Svenska Cupen som spelades 
på Bridgens Hus i Uppsala den 11-14 november.  
 
I det vinnande laget spelade Ida Grönkvist, Mikael Grön-
kvist, Krister Ahlesved, Niklas Warne, Johan Säfsten och 
Per-Erik Malmström. 

Laget besegrade i finalen Banjanas från Stockholm, 
med ganska klara siffror. Segern grundlades redan i det 
första segmentet (av fem) då siffrorna skrev till 59-25. 
Tre jämna set följde där Skalman drog det längsta strået 
och utökade med ytterligare 10 IMP, ett avstånd Banja-
nas inte kunde gå ikapp, och segersiffrorna skrevs till sist 
174-158. 

Skånelagen ”Tootsie” och ”55 med omnejd” var de som 
fick se sig besegrade i semifinalerna.

För fullständiga resultat, bilder, givar mm: 
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021/nyheter/105399

Samtidigt som Svenska 
Cupen färdigspelades i 
Uppsala spelades ”Cham-
pions’ Cup”, en tävling som 
till viss del liknar Champi-
ons’ League i fotboll, d.v.s. 
en tävling för Europas 
bästa klubblag. Tidigare 
Allsvenska elitserievinnare 
BK Lavec representerade 
Sverige och mönstrade 
Peter Fredin, Alon Apteker, 
Johan Sylvan och Mårten 
Gustawsson till sitt lag.

BK Lavec inledde strålande 
och tog sig fram till semifi-
nal där schweiziska ”Bridge 
Contact Club” stod för 
motståndet. Detta lag är 

BK LAVEC TREA I CHAMPIONS CUP
en anställd grupp spelare 
under sponsorn Pierre 
Zimmerman som tidigare 
representerat Monaco.

Matchen blev jämn och 
spännande. Med bara 
tre brickor kvar låg Lavec 
under med drygt 2 IMP, 
men tyvärr gick poängen 
på de sista brickorna åt fel 
håll. Lavec fick ladda om 
och i stället för final spela 
bronsmatch mot ”One 
Eyed Jacks” från Danmark. 

BK Lavec vann bronsmat-
chen och noterade därmed 
Sveriges bästa placering 
sedan 2009! 

Hela tävlingen vanns av 
”Bergen Akademiske 
BK” från Norge som i en 
stenhård final besegrade 
Bridge Contact Club med 
57.1 – 52.

För mer information om 
Champions League slut-
spelet: 
www.svenskbridge.se/ebl/nyheter/98591

Från vänster: Alon Apteker, Peter Fredin, Johan Sylvan och 
Mårten Gustawsson

JSM PAR 
Den 29-30 januari spelas 
årets JSM par i Norrköping.  
 
Alla juniorer (född 1997  
eller senare) är välkomna.  
 
Se bilaga.

Mer information finns  här: 
 
www.svenskbridge.se/junior/nyheter/98046

Skalman och från vänster: 
Niklas Warne, Johan Säfsten, 
Krister Ahlesved och Per-Erik 
Malmström. Med i laget var 
även Mikael och Ida Grön-
vist, som är på egen arkiv-
bild, efter att de insjuknade 
under tävlingens gång!



   

NYBÖRJARTRÄFFEN
Äntligen har det börjat arrangerats Nybörjarkurser här 
och var igen. Därmed är det hög tid att börja planera för 
Nybörjarträffen 2022. Mer information om var du som är 
berättigad att spela erbjuds heat och information till alla 
våra arrangörer finns på följande sida:  
 
www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2022/

TL STEG 3-UTBILDNING
Den 14-16 januari arrangeras TL Steg 3-utbildning på 
Scandic Örebro Väst. Under hela utbildningen växlas 
teori med praktik och simuleringsövningar. Ett teoretiskt 
prov kommer också att genomföras varefter nya TL Steg 
3-licenser kommer utdelas till de som klarar målen.

OBS! Sista anmälningsdag 20 december!

Mer information:
www.svenskbridge.se/tk/nyheter/102876

UPPDATERING COVID-19
Efter att restriktionerna släpptes under hösten har Sveri-
ge hittills sett en lägre smittspridningsökning än i Europa 
i övrigt. Detta är givetvis glädjande, men ingen signal om 
att fullt återgå till normalt liv.

Sedan någon vecka har en ny faktor tillkommit, den s.k. 
”omikron”-varianten. Utvecklingen går så snabbt att det 
som skrivs här kan vara inaktuellt efter bara någon dag. 
Budskap som ”oroande”, ”onödigt att skapa panik”, ”smit-
tar snabbare”, ”mindre symptom” haglar, men sanningen 
är – när experterna utfrågas – att kunskaperna är ännu 
för små för att komma med definitiva rekommendatio-
ner. 

Vad experterna är eniga i är att det är viktigt att alla 
tillser att följa myndigheternas rekommendationer, och 
främst se till att fullvaccinera sig. Vi vädjar därför att alla 
håller sig informerade via media och bokar tid för vac-
cination (för de flesta gäller nu att få en tredje ”booster”-
dos) så snart tillfälle ges.

Vi vet också att även om vaccination i nästan alla fall 
skyddar mot allvarlig sjukdom så skyddar den i lägre 
omfattning mot smitta. Därför är det viktigt att vi fort-
sätter att stanna hemma från klubben när vi känner oss 
det minsta sjuka och testar oss om minsta misstanke om 
smitta av covid föreligger.  Skulle en person som deltagit i 
klubbspel konstatera smitta är det viktigt att denne infor-
merar klubben som i sin tur informerar övriga spelare vid 
det tillfället. Vid tveksamheter: ta kontakt med smitt-
skydd!

Skulle något hända, t ex att information ges som radikalt 
ändrar förutsättningarna, kommer vi givetvis att kom-
municera med våra medlemmar. För att sådan informa-
tion ska komma så snabbt som möjligt till alla uppmanar 
vi dock, och vi upprepar det som redan skrivits, att alla 
själva håller sig uppdaterade och informerar sin omgiv-
ning!

BRIDGEFESTIVAL 2022
Som tidigare sagts. Vi har laddat 
om och planerar för en ny  
klassisk ”normal” bridgefestival! 
 
Vi har programenligt släppt såväl 
inbjudan som Festivalsajt på  
hemsidan.  
 
Bridgefestival 2022 äger rum på Conventum Arena i  
Örebro den 29 juli till 7 augusti 2022.

Se bilaga och hemsidan: 

www.svenskbridge.se/festival-2022/nyheter

Fredrik Hellkvist och Tuva Nilsmark - vinnare 2019 - när det 
senast begavs sig ”live” i Örebro för SM Par Nybörjare. 



RIKSSTÄMMAN 2021
Den 20 november arrangerades Riksstämman i Örebro på 
Scandic Väst Hotell. Ett 60-tal personer deltog, de flesta 
”live” men några anslöt sig digitalt. Samtliga 21 distrikts-
förbund med sina totalt 117 röster representerades.

Efter inledningsanförande och formalia av Martin Löfgren 
valdes Gösta Frödin, Värmland-Dal, till mötesordförande 
och Micke Melander till mötets sekreterare, denna duo 
skötte sedan formaliteterna under Riksstämman.

Först genomgicks de mer bakåtriktade handlingarna, så-
som årsberättelser, ekonomiska bokslut och revisionsbe-
rättelser för de bägge gångna åren. Stämman beslutade 
att lägga dessa till handlingarna samt att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.

Sedan var det dags för styrelsens förslag. Det första 
handlade om stadgeändringar vilka beslutades enligt sty-
relsens förslag. Det gjorde också det andra förslaget som 
handlade om att söka samgående med Sveriges Schack-
förbund för att bilda ett gemensamt Tankesportförbund.

Därefter vidtog den kanske längsta diskussion som varit 
på en riksstämma de senaste 30 åren. Styrelsen konsta-
terade i sitt tredje förslag att ekonomiska förutsättningar 
för att fullfinansiera alla icke-juniorklassers landslag för 
närvarande inte finns. Förslaget som lades fram var att 
styrelsen skulle ges mandat att förvalta en rimlig lands-
lagsbudget och fullfinansiera så långt budgetmedlen 
räcker, men att i första hand prioritera öppen klass och 
damklassen. De klasser som inte kan fullfinansieras får 
normalt startavgift och landslagströjor betalda men får 
stå för resten av kostnaderna. Efter den långa debatten 
godkände till sist Riksstämman styrelsens förslag.

Efter det att styrelsens förslag behandlats var det dags 
för inkomna motioner. Den första av dessa handlade om 
Forum och ”tonläget”, som motionären inte ansåg vara 
lämplig mellan medlemmar. Motionen i sig om att stänga 
Forum avslogs, men diskussionen mynnade ut i att 
förbundet ser över om det ska finnas en ”knapp” för att 
anmäla inlägg man finner stötande. Dessutom bör den 
modererande funktionen stärkas med ideella krafter.

Den andra motionen handlade om distriktens tävlings-
program. Motionen avslogs med hänvisning till att det är 
distriktets och dess klubbars inre angelägenheter som de 
själva måste lösa. 

Den tredje motionen yrkade på att korrigera i regelverket 
kring representationskap och våra tävlingsregler så att en 
spelare kan spela ett DM i det distrikt de bor och kanske 
normalt spelar sin vardagliga bridge samtidigt som de 
i ett annat distrikt har sin representationsklubb för att 
kunna representera den i Allsvenskan. Beslutet blev att 
TK kommunicerar ett något modifierat regelverk som ger 
distrikt rätt att, från fall till fall, godkänna spelare att spela 

DM trots att de representerar en klubb i annat distrikt. 

Motion fyra handlade om önskan om ändrade funktioner 
för att skicka e-post till klubben/distriktets medlemmar 
via hemsidan samt att stödmedlemmar ska kunna regist-
reras i klubbarnas medlemsregister. Styrelsen förklarade 
att dessa önskemål finns noterade, men inte finns med 
bland de högst prioriterade projekten. 

Den sista motionen var kring att man ska få spela en DM-final 
i ett distrikt och sedan kunna kvala till SM med en annan spe-
lare i ett annat distrikt. Motionen avslogs utan diskussion. 

Efter detta var det dags att titta framåt. Riksstämman 
antog såväl verksamhetsplan och budget för perioden 
2022-2024. 

Dessutom presenterades de fem strategiska målområden 
som styrelsen tagit fram och som skulle bilda stommen 
till den fortsatta helgens workshops; dessa är: 1. Engage-
mang. 2. Stolthet. 3. Synlighet. 4. Tävlingar för alla och 5. 
Rekrytering. 
 
Riksstämman gick därefter in på personalval. Samtliga 
valberedningens förslag gick igenom, vilket innebar att 
Eva Andersson, Simon Granath och Kathrine Bertheau 
lämnade styrelsen.  

Till ny styrelse omvaldes Martin Löfgren (ordförande), 
Carl Ragnarsson, Krister Ahlesved, Eva Abragi, Rolf Scher-
din och Linnea Edlund. Till nya ledamöter valdes Rickard 
Olsson, Birgitta Lagnell, Mia Breding och Tor-Björn Boh-
man, de två sistnämnda som suppleanter. Detta innebar 
att styrelsen utökades enligt valberedningens förslag 
med en ledamot. 

Riksstämman avslutades därefter med att Jerry Mähler, 
Sollefteå BK tilldelades priset som året klubbledare. Lars 
Nilsson, BK S:t Erik, fick Jannerstenstipendiet och Linnea 
Edlund tilldelades SBF:s förtjänsttecken i Guld för främst 
sina insatser att få i gång och stödja bridgespel digitalt 
när det under pandemin inte var möjligt att träffas fy-
siskt. 

Riksstämman avslutades med lunch, när den avslutats 
var det så dags för workshops i ett späckat schema. Del-
tagarna hade sex ”arbetsstationer” att ta sig igenom där 
fem av dem behandlade de av styrelsen framtagna stra-
tegiska målområdena, den sjätte som tillkom handlade 
om återgången och uppstarten av Live-Bridge. Allt som 
skedde i grupperna noterades och detta är vad styrelsen 
tar med sig för att i vår återkomma med förslag i maj 
2022 på en detaljerad strategiplan till att föra Svenska 
Bridgeförbundet in i framtiden!  

Det är nu viktigt att distriktsdelegaterna kommunicerar 
budskap och slutsatser till klubbar och medlemmar!



PÅ GÅNG
Varje dag kan du på Funbridge spela två tävlingar med 
och mot robotar, en kort (12 brickor) och en lång  
(20 brickor).

Januari
8 Guldtävling. Gävleguldet, Gävle 
14-16 TL Steg-3 utbildning
23  Sista speldag Allsvenskan div 4
23 Guldtävling. Paltliret, Piteå
29-30 JSM Par, final, Norrköping
31-27/2 Svenska Cupen – omgång 1

Februari
5-6 SM Par Veteran, rek. spelhelg för DM Final
5 Guldtävling. Plattliret, Stockholm
14 Sista anmälningsdag av antal lag till SM Lag
19 Guldtävling. Munka Ljungby Guld
20 Onlinekurs för nybörjare, digitalt. 

Mars
3-3/4 Svenska Cupen – omgång 2
6  Sista speldag distriktsfinalerna till SM Lag
10-20 Vårmästerskapen, Reno, USA
19 Guldtävling. Laholmsguldet
27-9/4 VM lag för nationslag, Salsomaggiore, Italien 

God Jul och Gott Nytt År, 
Kansliet

 
NÄSTA MEDLEMSNYTT  

 
<<< 1 FEBRUARI >>>

GULDTÄVLINGAR
Vi kan glädjande notera att våra guldtävlingar återigen 
arrangeras som planerat. Den 6 november spelade 
Kamras Minne i Göteborg där Robert Bäck – Per Östlund 
Mitchell, BK Lyx, vann med stor marginal (62.28%) före 
Joakim Olsson – Pontus Karlsson, Bohus Nations BS/
Åmåls BS, och treorna Göran Selldén – Jim Nielsen tillhö-
rande BK Centrum/BK Lavec

En dryg månad senare den 4 december var det så dags 
igen. Denna gång var det Malmö BK som hade 28 par 
till start i sin guldtävling. Efter 54 spelade brickor stod 
Thomas Andersson – Johan Bennet, BK Lavec, som seg-
rare med 57.78%. Tatyana Tredafilova – Fredrik Jarlvik, 
Malmö BK drog det längsta strået i den stenhårda fighten 
om tredjeplatsen mot Linus Dahlström – Emanuel Unge, 
Lund/BK S:t Erik.  

Kommande Guldtävlingar som ska arrangeras är Gävle-
guldet den 8 januari och Paltliret i Piteå den 23 januari. 
Den först nämnda tävlingen är fulltecknad sedan länge 
och har reservlista som man kan teckna sig på för delta-
gande. 

För mer information om guldtävlingar: 
www.svenskbridge.se/program-guld 

SIMULTANTÄVLINGAR
Våra populära simultantävlingar spelas för fullt löpande 
och drar åter stora startfält. Anmäl er klubb för att vara 
med och förgylla den vanliga spelkvällen - om det råkar 
sammanfalla. 

Fullständigt program mm finner du här: 
 
www.svenskbridge.se/simultan/program 

 
För senaste nytt se: 

www.svenskbridge.se 



UNIOR SM PAR 2022J          29 - 30 januari 2022 | Norrköping 

Norrköpingsbridgen och SBF:s juniorkommitté hälsar dig som är junior (född 
1997 eller senare)  välkommen att deltaga i 2022 års upplaga av JSM par. 
Tävlingen är en direktfinal och ska avgöras på Norrköpingsbridgen. Regerande 
svenska mästare i disciplinen är Sanna Clementsson - Andreas Abragi.

FAKTA: 
Var:  
Norrköpingsbridgen, Bråddgatan 49, Norrköping.
 
När:  
29-30 januari 2022. Det hela beräknas börja 10.30 på 
lördagen och avslutas vid 16.00 på söndagen. 
 
Hur:  
Partävling, där alla möter alla. Brickantal beroende på 
antal deltagande par. Vid färre än tolv par ställs  
tävlingen in. Mer detaljerad information publiceras på 
plats och fastställs då antalet deltagande par är bestämt.
 
Vem:  
Alla juniorer som vill vara med och göra upp om SM- 
titlarna i juniorklassen för par. 
 
Kostnad:  
500kr/spelare. Då ingår spel, boende och alla måltider 
(kom ihåg att säga till vid eventuella allergier). Läsk, godis 
och lite sånt smått och gott finns att köpa i spellokalen. 
Om deltagare behöver komma tidigare och således behö-
ver en andra övernattning tillkommer 200:-. Samma pris 
för eventuellt medföljande vuxna. 
 
Boende:  
Vi kommer boka bäddar på vandrarhemmet Above, där 
frukost ingår! Detta ligger på övervåningen till central- 
stationen. Tio minuters promenad till klubben.

Anmälan och mer information: 
Görs och finns på: http://www.svenskbridge.se/jsm-par. 
 
Resor:  
Deltagare får 6kr/mil, dock högst 18.50 per bil och max 
havda resekostnader. I övrigt se hemsidan (länk ovan) och 
resor för mer detaljer.  
 
Frågor och anmälan om allergier samt boende:  
Görs till Marie Åfors, marie.afors@gmail.com eller Micke 
Melander, mme@svenskbridge.se.  
 
OBSERVERA!  
Anmälan ska vara gjord senast den 10 januari 2022.  



Tävlingskommittén inbjuder till: 

TL Steg 3-utbildning 
14 - 16 januari 2022 | Scandic Väst Hotel | Örebro

Vad: TL Steg 3-utbildning.
Tid: 14-16 januari 2022.
Plats: Scandic Väst Hotel
Anmälan och frågor: Thomas Winther, 019 - 277 24 86, 
twi@svenskbridge.se, senast den 20 dec 2021.
 
Vem:
• De med TL Steg 2-utbildning som vill gå vidare. 
 
I mån av plats välkomnas även: 
•  De med TL Steg 3- eller TL Steg 4-utbildning som  
 vill ha vidareutbildning.
•  De som vill ha repetition och träning inför  
 kommande TL Steg 4-utbildning.
 
Kostnader:
2 500:- per deltagare med boende i enkelrum.
2 000:- per deltagare med boende i dubbelrum.
1 200:- per deltagare med eget boende.

Kostnaden inkluderar förutom ovan, två luncher, 
två middagar, kaffe, kursavgift och TL-väst vid klarad 
steg 3-licens. Deltagare står själva för sina rese- 
kostnader.
 
Övrigt:
Såväl praktik som teori görs på plats. Nya licenser 
delas ut direkt efter avslutad utbildning.
 
Simuleringar:
Alla simuleringsövningar poängbedöms och ligger 
tillsammans med det teoretiska provet till grund för 
TL Steg 3-licenserna.
 
Kursledning:
Carl Ragnarsson, Henrik Johansson, Ryszard Sliwiniski, 
Jan Eric Larsson och Thomas Winther.

Program
Fredag 14 januari 
17.00 - 17.20 Inledning, presentation av deltagare
17.20 - 17.50 Våra olika regelverk
17.50 - 19.50 Viktiga lagar
20.00 - Middag, därefter kvällen fri
 
Lördag 15 januari 
09.30 - 10.45 Föreläsning om jämförbara bud
11.00 - 12.30 Simuleringsövningar 1
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.30 Simuleringsövningar 2
15.45 - 17.45 Simuleringsövningar 3
18.30 - 19.30 Middag
19.30 - 21.30 Simuleringsövningar 4
 
Söndag 16 januari 
09.30 - 11.30 Teoretiskt prov
11.45 - 13.00 Genomgång av provet
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45 Avslutning och visning av provresultat
14.45 Hemfärd



SVENSKASVENSKA CUPENCUPEN 20222022
Anmäl Dig och Ditt bridgegäng till 
Sveriges roligaste bridgetävling

 

 
Svenska Cupen är tillbaka med en ny upplaga!

Precis som tidigare är alla lag garanterade minst två matcher, 
därefter rak knock-out. Du möter alltid någon i din närhet, så länge 

sådana lag kvarstår. Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.

Anmälan* av lag är öppen t o m 21 januari 2022. 
Spelstart 31 januari 2022. 

Rabatt till lag som anmäler* sig före 21 december 2021.

 
För anmälan av lag och mer information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2022. 

* Lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på BG 819-0183 och anmälan är gjord på hemsidan.

Vinnare 2020: Storsjöbygden Morgan med Leif Trapp, Alexander Sandin, Gunnar Elmroth, Thomas Karlsson och Bosse Sundell. På bilden 
saknas Morgan Svensson och PG Eliasson.


