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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

LIVEBRIDGE CUP
1972 spelare har hittills deltagit i 
någon av de 188 tävlingar som spe-
lats i LiveBridge Cup. Vid december 
månads utgång hade Thomas Samu-
lesson, Borås BA, gått upp i ledning 
med 430%.  

Topp-5 just nu:
1 Thomas Samuelsson 430%
2. Björn Westling 426%
3. Kaj Toivosson  426%
4. Lasse Sjölander 423%
5. Andreas Johansson 422%
 
Missa inte chansen att ansluta er 
klubb, deltävlingar kan arrangeras 
ända fram till 30 april, max åtta del-
tävlingar per klubb. 

All information om Live Bridge Cup:
www.svenskbridge.se/livebridgecup   

Så har vi bytt ut våra årskalendrar, som nu pryds med 2022 på omslaget. I och med det nya året är sik-
tet inställt på nya distriktsfinaler, SM/DM Lag och mängder av andra tävlingar som ska spelas innan det 
mesta kulminerar vid sensommarens Bridgefestival. 

ONLINEKURS I BRIDGE
SBF erbjuder en onlineutbildning för 
nybörjare att lära sig spela Bridge. 
Det hela är ett projekt i syfte att 
komplettera ordinarie kursverksam-
het. En onlineutbildning med åtta 
kurstillfällen är vad som är planerat 
och anmälan ska vara gjord senast 
den 10 februari. Kursen börjar den 
20 februari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipsa vänner och bekanta och all 
information finns här:
www.svenskbridge.se/utbildning/onlinekurs

JUNIORTRUPPERNA
Efter ett skönt lov där våra juniorer 
fick ännu mer tid för bridge blickar 
vi nu fram emot JSM par som spelas 
i slutet av januari. Ett truppläger är 
planerat till Stockholm för U21, och 
U26 den 18-20 mars. Där kommer 
det bli mycket spel som vi ledare får 
chansen att observera. Lite senare 
börjar det närma sig uttagning för 
U21 och U26 klasserna (vi har tyvärr 
inte tillräckligt med intresse i U16 för 
närvarande) till sommarens JEM som 
ska spelas i Holland.

Vi strävar efter att regelbundet rappor-
tera och informera om vår verksamhet. 
En ny rutin har införts där vi veckovis 
hoppas publicera en juniorrapport på 
hemsidan där juniorerna själva skriver.

 
Spel och träning förekommer regel- 
bundet vilket också visas i resultat-
listorna. I december i OCBL Cup 
imponerade våra juniorer och 
presterade över all förväntan. Den 
11 januari spöade U26 vårt Veteran-
landslag med 55-28. Spel mot bra 
motstånd har gett blodad tand och vi 
har skickat förfrågan till alla kaptener 
för de övriga klasserna om utmanar-
matcher. Vi återkommer på hem-
sidan med vidare information om 
utmanarmatcher som inbokas.

Vi tar gärna emot återkoppling och 
önskemål från medlemmar. Kontakta 
någon av oss i Juniorledningen. Vi 
har stora ambitioner men en skral 
kassa så kan du tänka dig att skänka 
en summa så swisha gärna valfritt 
belopp till 123 567 9386 och märk 
med "Junior" i meddelandefältet.  
 
Tack till alla er som redan bidragit!

Karl Asplund
Karl.asplund@vbenergi.se

Juniortruppen vid JEM 2017



BRIDGEFESTIVAL 2022
Trots att det är mitt i vintern är det  
hög tid att börja planera för  
sommarens härliga bridgeäventyr  
i Örebro.  
 
All information om Bridgefestivalen  
finns på hemsidan, se länk nedan,  
och glöm inte att anmäla era lag  
till Chairman´s Cup och SM Lag  
Veteraner! 
 
En nyhet för året är ju även att LiveBridge Cup ska avgö-
ras under Bridgefestivalen, ditt de 52 främsta kvalar in.

www.svenskbridge.se/festival-2022

COVID-19 OCH BRIDGE
Det strömmar in frågor till SBF angående vad som gäller 
för bridgeklubbars verksamhet i och med att FHM/reger-
ingen och Smittskyddsmyndigheter ständigt ändrar vad 
som gäller förordningar, regelverk och rekommendatio-
ner. 

Det är konstaterat att en bridgeklubb som bedriver spel 
för medlemmar i SBF inte anses vara en allmän eller 
privat sammankomst, inte heller en offentlig tillställning. 
Som konsekvens lyder vi inte under så kallade 20, 50, 300 
eller 500 personers reglementen.

Däremot vill vi trycka på: 
•  Var och en, individ och arrangör, måste använda sitt  
 omdöme och ta sitt ansvar för att följa myndigheternas  
 riktlinjer. Då faktorer som lokalens storlek och luftväx 
 ling, regional smittspridning och startfältets samman- 
 sättning kan variera är det svårt att ge ett definitivt  
 direktiv till enskilda arrangörer.

•  Det kanske viktigaste just nu är att tänka på att inte gå  
 till klubben om du känner dig sjuk eller uppvisar några  
 förkylningssymptom. 

•  Riktlinjer kan ändras med kort varsel varför det är  
 viktigt att var och en håller sig uppdaterad via media.

Se även nyhet från 23 december med råd och tips:  
www.svenskbridge.se/covid-19-0

TL STEG-3 UTBILDNING
Den 14-16 januari hölls utbildning för tävlingsledare steg 
3 i Örebro. Förutom föredrag om aktuella områden  
genomfördes simuleringsövningar och ett teoretiskt prov. 

TK bedömde att följande fyra funktionärer klarade krite-
rierna för TL Steg-3 licens. Marianne Melchior Ericson, 
Anders Nordberg, Björn Ohlsson och Dan Wälivaara. 
Stort grattis till alla fyra!  

Är du intresserad av att bli tävlingsledare? Kontakta din 
lokala klubb så hjälper de dig att finna närmsta utbild-
ning.

Är du redan tävlingsledare men vill ta nästa steg?  
Skicka ett mail till tk@svenskbridge.se så kommer de att 
guida dig rätt.

www.svenskbridge.se/tk/nyheter/113710

Dan Wälivaara, Björn Ohlsson, Marianne Melchior Ericson och 
Anders Nordberg.

   

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/



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
24-11/2 Transnational Seniors Cup på BBO
31-6/3 Svenska Cupen – omgång 1

Februari
5-6 SM Par Veteran, rek. spelhelg för DM Final
5 Guldtävling. Plattliret, RealBridge
12-13 Ev. uttagningstävling till EM för Mixed- och  
 Veteranlag
14 Sista anmälningsdag av antal lag till SM Lag
19 Guldtävling. Munka Ljungby Guld
20 Onlinekurs för nybörjare, digitalt. 

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

April
1-31/5 Nybörjarträffen
1-2 Avsl. uttagningstävling till EM Mixed lag
21-12/6 Svenska Cupen – omgång 3
9-10 SM Lag Semifinaler på tio spelorter
15 Ansökningsdatum för guldsanktion 22/23
23-24 SM Par Open, rek. spelhelg för DM final

VI ARBETAR FÖR DIG!
Vi är ett mycket glatt gäng anställda på bridgeförbundet 
som brinner för det vi gör och nu har vi fått förstärkning 
av fler eldsjälar som kommer att brinna med oss. Vi arbe-
tar för just dig och det gör vi genom att ständigt försöka 
bistå inte bara styrelsen och dess kommittéer, enskilda 
medlemmars önskemål utan även genom att stödja funk-
tionärer i klubbar och distrikt. Nya och nygamla uppdrag 
har därmed kommit i gång efter behovsanalys och med 
dessa även nyanställningar. 

Ring oss och vi hjälper dig gärna med medlemsservice 
t.ex. medlemsinbetalningar, ändring av kontaktuppgifter, 
klubbyten, lösenordsproblem, tävlingssupport, styrelse-
frågor (stadgar och regler, SISU-samarbete) och allmänna 
funktionärsfrågor och administration av klubbsidor. Alla 
frågor är välkomna!

Det går även bra att e-posta till oss och normalt sett får 
du svar redan samma dag eller senast dagen efter på 
vardagar. Tveka inte att höra av dig! 

Om du vill komma i kontakt med en specifik anställd finns 
nedan en kortfattat beskrivning av våra huvudområden 
vad gäller ansvar, arbetsuppgifter och kontaktuppgifter:

Suzanne Lemborn  
VC, (Ekonomi och övergripande personal- och verksam-
hetsansvar), tel. 072-644 96 60, sle@svenskbridge.se

Micke Melander  
Konsulent, (Svenska Cupen, Medlemsnytt, Covid-frågor, 
SISU-stöd, styrelse/stadgefrågor och medlemsservice) 
tel. 019-277 24 85, mme@svenskbridge.se

Johan Grönkvist  
Konsulent, (Allsvenskan, SM-finaler, Tävlingsupport, funk-
tionärsadm. och teknisk support av klubb/distriktssidor, 
IT-utveckling) tel. 019-277 24 81, jgr@svenskbridge.se

Thomas Winther  
Konsulent, (Tävlingssupport Ruter och Bridgemate samt 
TL-utbildningar och TL-stöd) tel. 019-277 24 86,  
twi@svenskbridge.se

Carina Wademark  
Web administrator. (Information på hemsidan, landslag-
stöd och TK-frågor) tel. 019-277 24 84,  
carina@svenskbridge.se

Gunnel Hahne  
Kanslist, (Allmän medlemsservice; tävlingsrapporter, 
40-kronan, mp-bevis och nålar) tel. 019-277 24 89,  
gha@svenskbridge.se

Sigrid Svensson  
Konsulent, (Rekryteringsprojekten SOS Junior och Rekry-
teringskedjan) tel. 019-277 24 88, ssv@svenskbridge.se

Björn Holm  
Kanslist, (Tävlingssupport även Onlinebridge, tävlingsrap-
porter, Allsvenskan, Onlinekurs i bridge, medlemsservice) 
tel. 019-277 24 87, bho@svenskbridge.se

Björn Ohlsson  
Konsulent, (Webb och IT-support) tel. 019-277 24 82, 
bol@svenskbridge.se

Vi anställda vill passa på att skicka ett stort tack till alla er 
ute i landet som arbetar helt ideellt med uppdrag i klub-
bar och distrikt. Ni är ovärderliga medarbetare till oss!

Suzanne Lemborn med personal

KONTAKTA KANSLIET 
TELEFON: 019-277 24 80  
Förbundets telefonväxel är öppen alla vardagar mellan 
kl.08.00 – 12.00   
 
E-POST: kansliet@svenskbridge.se



Med vänliga hälsningar, 
Kansliet

 
NÄSTA MEDLEMSNYTT  

 
<<< 1 MARS >>>

För senaste nytt se alltid:För senaste nytt se alltid:  
www.svenskbridge.se www.svenskbridge.se 

SVENSKA CUPEN 2022
Den 21 januari var sista anmälningsdag för årets upplaga 
av Svenska Cupen. Vi kan notera att vi i år har 211 lag till 
start, en ökning från fjolårets 173.  
 
Detta gör att vi inte heller i år behöver ha så många som 
sju kvalomgångar för att reducera fältet till de 128 lag 
som senare ska göra upp om platser i slutspelet. Spelpe-
rioderna har därför ändrats och omgång 4 stryks samti-
digt som att flera andra spelperioder fått lite extra tid. 

Spelperioder
Omg Spelordning Antal Spelperiod  Rapport
1 28 januari Alla 31 jan – 6 mars   6 mars
2 9 mars Alla 10 mars – 10 april  10 april
3 20 april  ca 59 21 april – 12 juni   12 juni
4  -  - -  -
5 15 juni 128 16 juni – 21 aug 21 aug
6  24 augusti 64  25 aug – 18 sept 18 sept
7 21 september  32  22 sept – 16 okt 16 okt
Final   16 10-13 november

Som tidigare meddelats är det livematcher som gäller i 
första hand, men om båda lagen är överens, kan matcher 
spelas digitalt fram till finalspelet. Är man oense om spel-
plattform har RealBridge företräde före BBO.

KLUBBINFO 1:  
UPPDATERA ER HEMSIDA
Se till att underhålla och 
uppdatera er hemsida  
så att den innehåller  
aktuell information med  
kontaktpersoner, spel- 
program etc.  
 
Detta görs av administra- 
tören av hemsidan för  
klubben och mer  
information om hur man  
gör finns här:  
 
www.svenskbridge.se/bit/kurs. 

Ett exempel på en bra uppdaterad klubbsida kan du finna 
här nedan om du söker inspiration:  
 
www.svenskbridge.se/sölvesborgs-bk/

KLUBBINFO 2:  
ANMÄL KLUBBEN TILL IDROTTONLINE
Om ni ska arrangera utbildningar eller skapa andra 
lärgrupper som kan generera ekonomiskt stöd till klub-
ben kräver SISU Idrottsutbildarna att man är ansluten till 
Idrottonline. 

Se därför till att klubben är ansluten till Idrottonline. Att 
ansluta är en process som kan ta någon vecka att genom-
föra.  
 
När en klubb ansluts till Idrottonline får man ett RF-
nummer. Detta nummer behövs för registrering av utbild-
ningar/lärgrupper. 

Instruktioner för hur man ansluter sig finns här: 
 
www.svenskbridge.se/nyheter/53902

För frågor eller funderingar kring Svenska Cupen  
kontakta Micke Melander, mme@svenskbridge.se. 

All information om Svenska Cupen finns här:
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2022

Regerande mästare i Svenska Cupen. Skalman från Uppsala. 
Niklas Warne, Johan Säfsten, Krister Ahlesved och Per-Erik 
Malmström. Med i laget som saknas på bilden var även Ida 
och Mikael Grönkvist. 



Snabbfakta  
När:  Söndagar, 18.00-20.30. 
Kursstart:  20 februari. 
Om:  Kursen är 8 lektioner inkl. övningsspel. 
Plattform:  Kursen genomförs på Zoom och Realbridge. 
Kursavgift:  950kr, inklusive kursmaterial. 
Kursledare: Erik Fryklund. 
Anmälan: Senast 10 februari via  
 onlinekurs@svenskbridge.se   
 eller tel. 019-277 24 87. 
Viktigt:  Uppge namn, adress, telefon- 
 nummer och e-postadress vid anmälan. 
Läs mer:  www.svenskbridge.se/onlinekurs

För att anmäla Dig eller ställa frågor:
onlinekurs@svenskbridge.se

Lär Dig spela Bridge online! 
 
Att hitta en nybörjarkurs som geografiskt 
passar i förhållande till där man bor, och 
även fungerar i tid, är inte alltid enkelt.  
 
Svenska Bridgeförbundet startar därför en
Onlinekurs för nybörjare den 20 februari 
2022, som komplement till det lokala ut- 
budet. Kursen ger även de klubbar som 
inte har möjlighet att själva arrangera, en 
chans att få intresserade i sitt närområde 
att lära sig spela bridge. 
 
Nybörjarkursen kommer att genomföras 
på plattformarna Zoom och Realbridge, 
där inga förkunskaper är nödvändiga. 
Du får instruktioner och teknisk support 
under hela kursens genomförande. Allt 
Du behöver är en dator med tillgång till 
internetuppkoppling, sen kommer vår 
personal att hjälpa Dig igång.  
 
I kursavgiften ingår allt det kursmaterial 
Du behöver och en erfaren kursledare 
som guidar Dig genom bridgens underbara 
värld! 
 
Varmt välkommen med Din anmälan! 

Onlinekurs i Bridge

För mer information:
www.svenskbridge.se/onlinekurs


