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Årets stora familjehögtid, julen, är här igen. 2020 är dock som alla vet inget vanligt år och den 
mesta livebridgen ligger fortsatt nere precis som många familjebesök, julmiddagar o.s.v. kom-
mer att göra med de restriktioner som råder.  

Den 12-15 november spelades årets 
final i Svenska Cupen. Topp-16 gjorde 
upp om hur prispengar, guldpoäng, 
ära och blommor skulle fördelas.  

Årets final var unik på många sätt då 
den spelades online och med spel-
ledare som övervakade alla lag vilket 
innebar att alla spelade lokalt. I det 
fall vi hade spelare hemmahörande i 
andra regioner fick de spela antingen 
enskilt med egen spelledare eller till-
sammans med annat lag på annan ort. 

Efter fyra dagars spel var det till sist 
klart att lag ”Narre” från Östersund 
stod som segrare i tävlingen efter 
att i finalen besegrat Uppsalalaget 
”Skalman” med 204-149. I ”Narre” 
spelade Leif Trapp, Morgan Svensson, 
Thomas Karlsson, Alexander Sandin, 
Bo Sundell och PG Eliasson.  

Svenska Cupen 2021
Nästa års upplaga av Svenska Cupen 
är framskjuten till senare delen av 
våren i förhoppning om att match-

NARRE VANN SVENSKA CUPEN 2020

Från vänster: Leif  Trapp,  Thomas Karlsson, Bo Sundell och Alexander Sandin. I laget spelade även PG 
Eliasson och Morgan Svensson som saknas på bilden.

SVENSKA CUPEN 

CORONA OCH  
BRIDGE PÅ KLUBBEN
Vi upprepar tidigare uppmaningar 
att klubbar bör föra en dialog med 
sina medlemmar om möjligheterna 
till ett återöppnande, och under 
vilka förutsättningar man känner sig 
trygga att återvända till sin bridge-
klubb. 
 
Att åter öppna upp verksamheten 
handlar främst om:
 
> Avståndshållande.
> Skyddsåtgärder vid bord.
> Undvika trängsel eller köbildning.
 
Självklart gäller främst av allt 
att följa myndigheternas, främst 
Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
För mer information hänvisas till 
Covid19-sidorna på SBF-webben.  
 
www.svenskbridge.se/covid19-0 

erna ska kunna spelas live. Mer 
information följer i början på nästa 
år. För mer information om ”Narres” 
framfart 2020, bilder och givar se: 
 
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020
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Visst kan vi spela bridge 
i Corona-tider!
–Klubb & förbundstävlingar på BBO–
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Bridge
VILL DU HA EN UTMANING?
SBF söker dig som är intresserad av 
att bidra i en redaktionskommitté 
för förbundets tidning, BRIDGE. En 
eller två medarbetare sökes som är 
beredda att ställa upp ideellt, då vi vill 
utveckla vår medlemstidning.  

Det är inte ett krav att ha erfarenhet 
inom media/press, men är definitivt 
meriterande. Kreativitet och idérike-
dom om tidningsinnehåll är egenska-
per som eftersöks.  

Skriv en rad till oss med rubriken 
”Redaktionskommitté” och skicka till 
bridge@svenskbridge.se. Berätta lite 
om dig själv och hur du tänker kring 
uppdraget. Målet är försöka hålla det 

till en nivå som inte gör det till ett 
alltför betungande!  
 
Peter Ventura och Suzanne Lemborn



PÅ GÅNG

DECEMBER 2020
15 Senaste dag för anmälan till Onlinesvenskan 
 
JANUARI 2021
15-17  Onlinesvenskan, Elitserien  
15-7 feb Onlinesvenskan, Rond 1, Div 2 och Div 3 
22-24  Onlinesvenskan, Superettan 
 
FEBRUARI 2021
8-7 mars  Onlinesvenskan, Rond 2, Div 2 och Div 3  
12-14 Onlinesvenskan, Elitserien 
19-21  Onlinesvenskan, Superettan 

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat detta utskick finns informa-
tion om bridgeresor arrangerade av 
tre av våra samarbetspartners; Viking 
Line, Grand Tours och Reseskaparna. 

God Jul och Gott Nytt År,
Kansliet

 
<<<NÄSTA MEDLEMSNYTT 1 FEBRUARI>>>

Den 21-22 november spelades det 
första riksmästerskapet i bridge för 
mixedlag. 20 lag deltog och tävlingen 
spelades online på BBO.  

Efter elva matcher och totalt 110 
spelade brickor var det rutinerade 
laget Anna Zack-Efraimsson, Bengt-
Erik Efraimsson, Helena Strömberg 
och Dan Bylund med nya namnet 
”123Jättebra” som tog hem segern 
och kunde koras till de första mäs-
tarna riksmästarna i mixed lag. 

Laget spelade tävlingen på två par 
och låg på andra plats genom större 
delen av helgen. De förlorade en 

”123Jättebra” VANN RM LAG MIXED

match, mot laget som såg ut att defi-
lera hem tävlingen ”Sivelinds wan-
nabees”. Med två ronder kvar gick de 
dock rejält på pumpen mot ”Rock-

folket” som till sist blev trea och det 
var en väldigt spännande avslutning.
 
www.svenskbridge.se/lag/11621 

Zack-Efraimsson och Bengt-Erik Efraimsson.

NYBÖRJARTRÄFFEN
Det är hög tid att börja planera för 
Nybörjarträffen 2021. Mer informa-
tion om var du som är berättigad att 
spela erbjuds heat och information 
till alla våra arrangörer samlas på 
följande sida: 
 
www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2021

AKTUELL  
TÄVLINGSINFORMATION
Vi får många frågor om vad som gäl-
ler för våra tävlingar framöver. Bilaga 
bifogas med samlad information om 
det aktuella läget.

RIKSSTÄMMA 2021 
Kallelse till nästa års riksstämma har 
skickats ut. Riksstämman kommer 
äga rum den 20 november 2021 i 
Örebro på Scandic Väst Hotell. SBF 
återkommer under första delen 
av 2021 med mer information om 
kompletterande program till själva 
riksstämman. Kallelsen går att finna 
här:  
 
www.svenskbridge.se/nyheter/82563 



AKTUELL  
TÄVLINGSINFORMATION
Allsvenskan 2020
Är inställd.

Onlinesvenskan
För att kunna spela bridge även utan 
Allsvenskan kommer förbundet att arrang-
era en Onlinesvenska. Tävlingen vänder sig 
till lagen i den inställda allsvenskan. Det 
kommer att vara frivilligt att delta och inte 
ha någon påverkan på Allsvenskan 2021. 
Anmälan är obligatorisk och vill laget inte 
spela ska man anmäla detta till sin klubb 
som då får chansen att besätta platsen 
innan tiden för anmälan går ut den 15 
december.

Elitserien planerar att spelas på samma 
sätt som Svenska Cupen. Det blir gemen-
samma brickor med övervakat spel och 
under samma helger som den allsvenska 
elitserien skulle ha spelats, 15-17 januari 
samt 12-14 februari.

Superettan kommer att spelas med samma 
upplägg som RM Open/veteran/mixed. Inte 
övervakat och med egna brickset, 22-24 
januari samt 19-21 februari.

Div 2 och div 3 kommer att spelas i grup-
per, enligt vad som beskrivs i dokumentet 
Tävlingsbestämmelser för Onlinesvenskan 
2021, valfria dagar under januari-maj. 
Strävan ska vara att så långt möjligt bilda 
grupper inom respektive division på ett 
sådant sätt, att de får en mix av lag från de 
olika allsvenska serierna. För anmälan och 
övrig information se hemsidan.

Svenska Cupen 2021
Planen är att tävlingen ska kunna spelas 
live. Starten för detta beräknas kunna bli 
tidigast i april. Uppdaterad information 
kommer på hemsidan under början av året 
och Inbjudan skickas ut så snart beslut är 
fattat om starttid.

P.g.a. rådande smittskyddsläge har TK 
beslutat att alla spelare som var berättiga-
de att delta i Nybörjarträffen 2020 får delta 
även i 2021 års upplaga.

Bridgefestival 2021
Planen är att Bridgefestival 2021 traditions-
enligt arrangeras i Örebro from fredag vecka 
30 och hela vecka31. All information finns 
publicerad på hemsidan!

Guldsimultanrallyt
Första omgången spelades med 50 delta-
gande par den 4 november. Nästa omgång 
planeras till 16 februari, men kan komma 
att skjutas upp med kort varsel beroende 
på hur pandemiläget ser ut. Håll utkik på 
hemsidan.

JSM par
Var planerat att spelas i Norrköping 30-31 
januari 2021, men har p.g.a. smittskydds-
läget skjutits upp. Nytt datum är ännu inte 
fastslagit. Mer information om detta samt 
ev ersättningstävling online väntas komma 
efter JK:s möte den 14 december. Håll utkik 
på hemsidan.

JSM lag
Tävlingen är tills vidare pausad.

Övriga tävlingar
Se information på respektive klubb/distrikt 
eller arrangörs hemsida. Missa inte heller 
att det går att spela Bridge online på BBO, 
Funbridge och några till onlineplattformar.

SM lag 2021
SM semifinal och final planeras att spelas 
live. Däremot har SBF:s TK fattat beslut om 
att ge distrikten mandat att genomföra DM 
Lag, kval såväl som senare DM-etapp(er), 
online, men där de även ges möjlighet till 
live-spel ifall smittskyddsläget så tillåter.

Datum Händelse
22 mar Sista anm.dag av antal lag
11 apr Sista speldag för DM-finaler
24-25 apr Semifinaler på tio spelorter
13-16 maj SM-lag final 

SM par 2021, alla klasser
Planen är att finalerna ska kunna spelas 
live under Bridgefestivalen i Örebro v.31 
2021. 
 
SBF:s TK har fattat beslut om att ge 
distrikten mandat att genomföra sina DM 
i pardisciplinerna, kval såväl som senare 
DM-etapp(er), online, men där de även ges 
möjlighet till live-spel ifall smittskyddsläget 
så tillåter.

Datum Händelse
30 maj Sista anmälnings o speldatum  
  för DM par final, dam, veteran,  
  mixed, open
30-31 jul SM final par - Dam
1-2 aug SM final par – Veteran
2-3 aug SM final par – Nybörjare*
4-5 aug SM final par - Mixed
6-8 aug SM final par – Open

*= Nybörjarträffen, kval till SM-Nybörjare
Spelas som tidigare år, men med förlängd 
spelperiod från 1 april – 30 maj.

Örebro 2020-12-01



Onlinesvenskan 2021

Asvenskan 2020 är instäd. 
Aa lag från Division 3 ti Elitserien erbjuds istäet en möjlighet  

a$ spela Onlinesvenskan 2021. Tävlingen spelas på BBO!

Onlinesvenskan är en tävling för klubblag och tar sin utgångspunkt i serieindelningen för Asvenskan 2020.  
I övrigt är Onlinesvenskan helt fristående från såväl Asvenskan 2020 som framtida Asvenska arrangemang. 

 
Inbjudan skickas ti kaptenen för laget som skue ha spelat Asvenskan 2020.  

Om laget avstår sin plats ska klubben meddelas, som då får chansen a$ besä$a laget med andra spelare.  
Elitserien kommer spelas med övervakade bord som Svenska Cupen finalen genomfördes!

SNABBFAKTA 
 
Vad:  Onlinesvenskan 2021
 
Vem:  Aa lag i Asvenskan. Från div 3 ti Elitserien. 
 
När:  Börjar januari 2021 
 
Kostnad (per lag och match):  Elitserien  400 kr  
     Supere$an  300 kr  
     Div 2 och 3  200 kr
 
Anmälan:  Senast 15 december. Anmälan görs på hemsidan. 
   Vid frågor kontakta kansliet@svenskbridge.se. 
 
Mästarpoäng:  Som i Asvenskan och per match. Elitserien 12 gp,  
  Supere$an 8 gp, div 2 6 gp och div 3 32 sp. 
 
FÖR ALL INFORMATION & ANMÄLAN 
<.svenskbridge.se/asvenskan-2020/onlinesvenskan

www.svenskbridge.se/allsvenskan-2020/onlinesvenskan

>>>>>>>> OBSERVERA! NÄRA DEADLINE FÖR ANMÄLAN!!! <<<<<<<<



BRIDGERESOR

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

)
E

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill kombinera ett välorganiserat bridgespel med kultur och 
nya upplevelser. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det passar alla nivåer. I våra resor ingår 
alltid flera utfärder och våra lokala guiders kunskap i kombination med vår bridgeledares kompetens skapar en 
extra innehållsrik bridge- och kulturresa. Bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!

Vår omtyckte bridgereseledare Kalle Persson, har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 1980. Han verkar som 
tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har 
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och välkomnar er till årets resor. För mer information om bridge: 
Kalle Persson 0730-80 89 07

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder

Sicilien är perfekt för en bridgeresa. Denna italienska ö ligger långt söderut, något som 
borgar för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid 
havet i mysiga Cefalù på ett trevligt familjeägt hotell. Johan Berg vår omtyckta guide på 
Sicilien tar er med till Palermo, Castelbuono &  vingården Santa Anastasia. 

Pris: 12 950 kr  8 dagar, 13/3 2021

Sardinien - Smaragdkusten
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett 
smaragdgrönt hav samt god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant historia. 
Vi bor på Hotel Le Palme vid den omtalade smaragdkusten som fått sitt namn från det 
vackra grönskimrande havet. Hotellet har vackra trädgårdar, pool och en egen strand 
samt en trevlig restaurang. 

Pris: 15 950 kr  8 dagar, 8/5 2021

Albanien - Dürres Riviera
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 
möta stolta och vänliga albaner. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar 
oss delar av hans nya Albanien. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt 
läge direkt på den fina, breda sandstranden på Durres Riviera. 

Pris: 16 450 kr  10 dagar, 3 nov 2021

Nya resor: Båstad juni & Kreta okt 2021

* 
Boka innan 

håll rabatt2021
NYA BRIDGERESOR

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

I PRISET INGÅR-SICILIEN:

I PRISET INGÅR - ALBANIEN

I PRISET INGÅR - SARDINIEN:

På våra resor ingår alltid: Erfarna svenska bridge- & reseledare, svensktalande guide & dagligt bridgespel & seminarium. 



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  
bridgeresor till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

BRIDGE PÅ ÖLAND Direkt efter påsk tillbringar vi 

några dagar gemensamt då vi spelar bridge, äter gott 

och har det trevligt tillsammans i Borgholm. Avresa 

från Stockholm 5/4, 5 dagar. Pris från 5 995 kr.

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Spela bridge i 

eleganta Estoril. Vi bor på svenskägda Hotel Londres 

som specialiserat sig på just bridgegrupper. 

Avresa från Stockholm 7/3, 8 dagar.  

Pris från 11 495 kr.

BRIDGERESA TILL RIVA DEL SOLE, ITALIEN. Bara ett 

stenkast utanför Castiglione ligger den svenskägda 

hotellanläggningen Riva del Sole, här spelar vi trivsel-

bridge tillsammans. Avresa från Stockholm och 

Köpenhamn 26/9, 8 dagar. Pris från 14 495 kr.



Vi bjuder  
på kryssning! 
Som en av våra bästisar vill vi ge dig ett par 
riktigt bra erbjudanden på kryssningar  Njut av 
oslagbara skärgårdsvyer, god mat, taxfreefynd 
och soft underhållning. Välkommen till en trygg 
och säker resa. 

Läs mer och boka på 

Gäller t o m 30/12 2020. Begränsat antal platser.  
Med reservation för ändringar. 


