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MEDLEMSNYTT 
 

 

Hej!  

Med anledning av att vår medarbetare Micke Melander tyvärr råkat ut för en olycka och är sjukskriven – se 

nyhet nedan – så är detta Medlemsnytt en enklare och kortare information än brukligt. Vi bifogar länkar till 

vår hemsida där man kan läsa vidare om de viktigaste nyheterna i Svenska Bridgeförbundet just nu och ber 

att få återkomma med ett fylligare Medlemsnytt nästa gång. 

 

Micke Melander sjukskriven http://www.svenskbridge.se/nyheter/76235 

 

Glöm ej medlemsavgiften  http://www.svenskbridge.se/nyheter/74980 

 

Kansliet stängt  http://www.svenskbridge.se/nyheter/74981 

 

IT vad som händer  http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/75092 

   http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/75091 

   http://www.svenskbridge.se/tk/nyheter/76232 

  

 

Corona    http://www.svenskbridge.se/covid-19-0 

 

Svenska Cupen  http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020/nyheter/71344 

  

Simultanprogram  http://www.svenskbridge.se/simultan/nyheter 

 

Onlinefestivalen: 

Som bekant blev bridgefestivalen inställd i år men det spelades en Onlinefestival på BBO i stället och mer 

om den festivalen kan du läsa här: http://www.svenskbridge.se/tk/onlinefestivalen-resultat 

  

DISTRIKTSTRÄFF 

Det är planerat för Distriktsträff 7-8 november 2020. Sista anmälningsdag 20 september. Med hänsyn till den 

rådande situationen kan denna träff ändras med kort varsel. I nuläget ser information ut så här: 

http://www.svenskbridge.se/node/61718 

 

INTERNETSPEL 

Det finns några stora plattformar för att spela bridge via Internet. Här finns några förslag. 

 

Spel på BBO 

På BBO kan du spela själv, tillsammans med vänner och bekanta eller tävlingar som ordnas av klubbar eller distrikt. 

Ett flertal av landets klubbar är redan i gång med lagserier som ersätter deras lokala ligor och spel. Mer information: 

http://www.svenskbridge.se/bbo/hem.   
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Spel på Funbridge 

På Funbridge spelar du med och mot tre robotar. Du kan dagligen spela två tävlingar som arrangeras av SBF. Den ena 

är kort (12 brickor) och den andra lång (20 brickor) de flesta av dem är vanliga partävlingar men i en del används IMP 

beräkning. Man betalar en startavgift och mästarpoäng delas ut. All information kring hur man gör för att spela och 

hur det går till finns här: http://www.svenskbridge.se/funbridge/nyheter 

 

        Spel på Synrey 

Avslutningsvis finns en tredje plattform som heter Synrey Bridge. På Synrey bridge har du möjlighet att varje dag 

spela med och mot robotar. Tävlingarna är gratis och du erbjuds två 12-brickors tävlingar – utan kostnad – den ena 

är partävling och den andra är IMP. Du kan även spela utmaningar i kortare matcher mot dina vänner och bekanta. 

Mer information om hur du gör för att spela på Synrey finns att hämta här: 

http://www.svenskbridge.se/sites/default/files/official_documents/3_8_spela_minibridge_pa_din_smartphone_0.p

df  

 

 

PÅ GÅNG 
Med hänsyn till den rådande situationen kan alla händelser ändras med kort varsel. Vi råder dig att 

kontrollera med respektive arrangör. 
 

Sept:    

Dagligen  Tävlingar på Funbridge 

1 – 30 ”Höstsilver” 

4 – 20 Svenska Cupen – Omgång 5 

17 Guldsimultan 

23 – 11/10 Svenska Cupen – Omgång 6 

 

Okt: 

Dagligen  Tävlingar på Funbridge 

1 – 31 ”Höstsilver” 

10 – 11 SM Par Damer Rekommenderad spelhelg för DM Final 

15 – 1/11 Svenska Cupen – omgång 7 

24 - 25  SM Par Junior, direktfinal, Väddö 

26 - 27  Riksläger,   Väddö 

 
 

Med vänliga Hälsningar 
 
Kansliet 
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