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Vi har vänt blad, sköna maj står det i kalen-
dern, och och återigen är det dags för slut-
spurten i de flesta klubbar innan säsongen tar 
slut och sommarbridgeprogrammen tar över.
 
För den bridgesugne är det som sagt fullt möjligt att 
spela lite här och var under sommaren då många 
klubbar kör på för fullt. En förteckning publiceras 
i nästa nummer av tidningen Bridge, det hela finns 
också att se på hemsidan. 

RIKSSTÄMMA och  
DTL-träff 2019
I höst är det dags för Riksstämma igen och med det 
också DTL träff. All information finns publicerad på 
http://www.svenskbridge.se/riksstämman-2019/. Det 
hela äger rum i Örebro 12-13 oktober på Scandic 
Grand Hotel. 

Glöm inte heller att nominera årets klubbledare, 
nomineringar ska vara inlämnade till rwi@svensk-
bridge.se senast den 30 juni.

Anmälningar, frågor och funderingar skickas till 
mme@svenskbridge.se.
 

BRIDGEFESTIVALEN
Årets höjdpunkt, vår kära bridgefestival, äger rum 
på Conventum i Örebro mellan fredag 26 juli och 
söndag 4 augusti.

Den svenska Bridgefestivalen erbjuder dagligen 
tävlingar för alla kategorier spelare. Alla är välkomna 
– nybörjare som världselit. 

För de flesta tävlingar under festivalen är det bara 
att komma strax innan spelstart för att få delta. 
Obligatorisk föranmälan gäller endast i två tävlingar 
dessa är Chairman’s Cup och SM Lag Veteran. 

Information om allt som rör årets Bridgefestival och 
anmälan finner du på:  
http://www.svenskbridge.se/festival-2019/.
  

HEMSIDAN
Med jämna mellanrum publiceras nyheter på vår 
hemsida rörande den utveckling som löpande sker. 
Du finner nyheterna kring det hela här: http://www.
svenskbridge.se/bit/nyheter. Glöm inte att du själv 
kan gå in via att ha loggat in för att ändra dina per-
sonliga adressuppgifter och annan information som 
finns samlad om dig. Har du ingen inloggningskod 
e-posta till kansliet@svenskbridge.se och begär nytt 
lösenord, glöm inte ange ditt medlemsnummer.

BYTE AV KLUBB och  
MEDLEMSAVGIFTER
Om du vill byta klubb har du möjlighet att fritt göra 
det under perioden 15 april - 15 augusti. Kontakta 
kansliet (kansliet@svenskbridge.se) om det är aktu-
ellt. Vi förutsätter att man vill fortsätta vara medlem 
i sin klubb och inbetalningskorten för kommande års 
medlemsavgifter distribueras i nästa tidning (Svensk 
Bridge nr 3) som beräknas utkomma i början av juni.



SIMULTANTÄVLINGAR
Våra simultantävlingar rullar på som vanligt. Klubbar 
som vill vara med anmäler sig till kansliet via  
simultan@svenskbridge.se. 

Tidigare resultat, regler, inbjudningar med mera rö-
rande simultantävlingar hittar du på:  
http://www.svenskbridge.se/simultan.

Kvarvarande simultanprogram våren 2019 som din 
klubb kan anmäla sig till är följande:

Kvällstid 
Tisdag 7 maj
Onsdag 15 maj
Måndag 27 maj

Dagtid 
Torsdag 2 maj
Onsdag 8 maj
Måndag 13 maj
Tisdag 21 maj

Söndagar
Söndag 5 maj

Dagbridgen ska startas mellan kl: 12.00 – 14.00.
Kvällstävlingarna ska startas mellan kl: 18.00 – 19.00.
Söndagarna ska startas mellan kl: 13.00 – 17.00.

Vi bifogar simultanprogrammet för kommande år 
också, se bilaga.

PÅ GÅNG
MAJ
1 - 31  “Vårsilver”
3/5 - 9/6  Svenska Cupen, omgång 4
4  BK S:t Erik, IAF, guldtävling
25-26 TL Steg 1 kurs, Ystad
30/5 - 2/6  SM Lag, final, Örebro

JUNI
7-9 NM lag, Kristiansand, Norge
13/6 - 25/8 Svenska Cupen, omgång 5
15 - 29 Öppna EM, Istanbul, Turkiet
23-28 Ölandsveckan

JULI
4-11 JEM Lag, Oslofjord, Norge
13-14 SM Lag Mixed, Falkenberg
13-18 Falkenbergsveckan, Falkenberg
18-28 ACBL, Summernationals, Las Vegas, USA
26/7- 4/8 25:e Bridgefestivalen, Örebro

AUGUSTI
20-29 Öppna JVM par/lag, Opatija, Kroatien 
24 Munka Ljungby BS, guldtävling
29/8 - 22/9 Svenska Cupen, omgång 6
31/8 - 1/9 Allsvenskan, Elitserien
31/8 Allsvenskan, division 2 och 3

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat i detta utskick följer bilagor från våra två 
resebyråer som bland annat är proffs på bridgeresor, 
Grand Tours och Reseskaparna.

AVSLUTNINGSVIS
Nästa nummer av Medlemsnytt finns i din mail till 
säsongsstarten 1 september.

Med förhoppning om en varm och skön bridgevår och 
sommar!
 
Kansliet

SIMPLY  
WORLD CLASS



SIMULTANTÄVLINGAR
2019-2020 års  

Våren 2020
Januari  
7 Tisdag
8 Onsdag  Dagtid
13 Måndag
16 Torsdag  Dagtid
19 Söndag
20 Måndag Dagtid
22 Onsdag
28 Tisdag  Dagtid
30 Torsdag 
 
Februari   
3 Måndag
5 Onsdag  Dagtid
11 Tisdag
13 Torsdag  Dagtid
16 Söndag
17 Måndag Dagtid
19 Onsdag
25 Tisdag  Dagtid
27 Torsdag 
 
Mars   
2 Måndag
4 Onsdag  Dagtid
10 Tisdag
12 Torsdag  Dagtid
15 Söndag
16 Måndag Dagtid
18 Onsdag
24 Tisdag  Dagtid
26 Torsdag 
 
April   
1 Onsdag  Dagtid
6 Måndag
9 Torsdag  Dagtid
14 Tisdag
19 Söndag
21 Tisdag  Dagtid
22 Onsdag
27 Måndag Dagtid
30 Torsdag  
 
Maj   
4 Måndag
6 Onsdag  Dagtid
12 Tisdag 
14 Torsdag  Dagtid
17 Söndag 
18 Måndag Dagtid
20 Onsdag  

Information 
Att vara med i simultantävlingar kostar 10 kr/spelare. 
Avgiften dras från klubbens Ruterkonto. Klubbavgiften 
om 3.50:-/spelare ingår i den avgiften.

För klubben är det som en vanlig tävling över 24 brickor. 
Skillnaden är att det efteråt centralt räknas fram scorer 
och ett slutresultat, där alla de deltagande klubbarnas 
resultat ingår. 

Plats:  På din klubb

Tävling:  24 brickors par- eller barometertävling, minst  
 fyra par.

Kostnad: 10 kr/spelare + er normala bordsavgift.

Priser: Förutom en massa bronspoäng så utdelas  
 presentkort till en silvertävling vid kommande  
 bridgefestival för de tre främsta paren i varje  
 tävling. Alla vinnare uthämtar dessa vid  
 informationsdisken i Örebro under Bridge- 
 festival 2020.

 

Tidpunkter
Dagbridgen ska startas mellan kl: 12.00-14.00. 
Kvällstävlingarna ska startas mellan kl:  18.00-19.00.
Söndagarna ska startas mellan kl:13.00-17.00. 

 

Övrigt
För anmälan, e-posta simultan@svenskbridge.se.  
Vid frågor, e-posta adressen ovan eller  
ring kansliet på 019-277 24 80.   

Hösten 2019 
Augusti   
26 Måndag    
28 Onsdag   Dagtid  

Sep   
1  Söndag  
3 Tisdag   
5 Torsdag  Dagtid  
9 Måndag Dagtid 
11 Onsdag  
17 Tisdag  Dagtid  
19 Torsdag 
23 Måndag   
25 Onsdag  Dagtid 

Oktober   
1 Tisdag  
3 Torsdag  Dagtid 
6 Söndag  
7 Måndag Dagtid 
9 Onsdag  
15 Tisdag  Dagtid 
17 Torsdag   
21 Måndag  
23 Onsdag  Dagtid 
29 Tisdag  
31 Torsdag  Dagtid   

November   
3 Söndag   
4 Måndag Dagtid 
6 Onsdag  
12 Tisdag  Dagtid 
14 Torsdag  
18 Måndag  
20 Onsdag  Dagtid 
26 Tisdag  
28 Torsdag  Dagtid 
 
December   
1 Söndag  
2 Måndag Dagtid  
4 Onsdag  
10 Tisdag  Dagtid 
12 Torsdag     

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

www.svenskbridge.se/simultan
 

Där finner du givfiler, resultat
och allt annat som rör våra 

simultantävlingar!



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  
kryssningar till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

KALENDARIUM

DATUM    RESA              DAGAR                               PRIS FRÅN 

29/9	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

5/10	 		Bridgeresa	med	tåg	till	Garda!	 10	dgr	 	 	 	14	595	kr

12/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 10	995	kr

12/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 15	dgr	 	 	 16	495	kr

19/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 10	995	kr

24/11	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

Tips! Gör som så många andra bridgeföreningar, boka en egen resa!  
Ring oss för förslag på tel: 08 - 24 15 25. 

Nytt datum! 
Bridgeresa 
med tåg till 

Garda.



BRIDGERESOR

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

Malta
4 NOV 2018 (13 DAGAR)

TÄVLINGSBRIDGE

Vår bridgereseledare Kalle Persson hälsar:
Alla är välkomna på våra bridgeresor, både erfarna och mindre rutinerade, vi använder ett handikappsystem. Ut-
bildning erbjuds på förmiddagarna och bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor både för er som vill spela tävlingsbridge och för er som vill utveckla ert 
bridgespel. Våra lokala guiders kunskap i kombination med våra bridgeledares kompetens skapar en extra inne-
hållsrik bridge- och kulturresa.

Adriatiska Kusten 
HÖSTEN 2019 (8 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
• Flyg Arlanda - Dubrovnik t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare 8 dgr
• Svensktalande guide under utfärderna
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 luncher och 7 middagar
• Båtutflykt 
• Guidad rundtur i Dubrovnik
• Utflykt till Vjetrenicagrottan
• Bussresor enligt program

Bridge vid Adriatiska kusten
- med Dubrovnik, Pelješac och Vjetrenicagrottan i Dinariska alperna & båtutfärd
Upplev den vackra Adriatiska kusten. Här bor vi bekvämt invid havet på nära havet på 
Hotel  Stella i Neum, som erbjuder både pool och havsbad. Vi varvar bridgespel med 
intressanta utfärder i trakten. Tillsammans med vår omtyckte lokala guide Zlatko får vi  då 
uppleva ländernas intressanta historia och kultur. Vi gör utfärder till Peljesacviken, Vjetre-
nicagrottan samt en trevlig båtutfärd. Vår erfarne bridgeledare Kalle Persson leder det 
dagliga bridgespelet.

Pris NU*: 11 950 kr ord. pris 12 450 kr  8 dagar, 24 okt
* Boka innan 19 maj erhåll 500 kr rabatt

* 
Boka innan 10 

mars erhåll 500 kr 
rabatt

Albanien i oktober - Outforskade Albanien, ett nytt spännande resmål där vi varvar bridge med att upptäcka landet.
Begränsat med platser - skicka in din intresseanmälan innan den 30 maj och erhåll 500 kr i rabatt.

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från Kastrup,
Landvetter & Arlanda

Sicilien, Cefalù 9 dgr mars
Sardinien 8 dgr maj
Albanien 9 dgr okt

Sicilien medelhavets största ö är perfekt för en bridgeresa i mars. Inte bara ligger ön bra 
till klimatmässigt, så långt söderut, utan även i Italien. Något som borgar för god mat ihop 
med ett varmt och vänligt bemötande. Vi bor invid havet på fina Hotell Sea Palace 30 m 
från stranden och bara 600 m från centrum. Vi spelar bridge och gör trevliga utfärder.

Pris ca: 12 450 kr  9 dagar, Prel. datum: 20 mars 2020

Sicilien
- mysiga Cefalù, hotell invid havet

I PRISET INGÅR
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Flyg Kastrup/Arlanda - Palermo t/r
• Transfer flygplats - hotell t/r
• Svensktalande guide vid utfärder
• Del i dubbelrum med frukost 8 nätter
• 8 middagar
• Guidad stadsrundtur Cefalú
• Utfärd Palermo med guidad stadsrundtur
• Utfärd Castelbuono & Vinprovning

I PRISET INGÅR
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Svensktalande guide vid utfärder
• Flyg Arlanda - Olbia t/r
• Transfer flygplats - hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost 7 nätter 
• 7 middagar
• Utfärd smaragdkusten med vinprovning
• Dagligt bridgespel
• Besök och bussresor enligt program

Detta är en resa för er som tycker om eller är nyfikna på Italien, maten, människorna och 
kulturen. Här får ni allt och lite till. Vi bor bekvämt på vackra Hotel Le Palme nära Porto 
Cervo,  som har en egen strand, pool och trevlig trädgård. 

Pris ca: 11 950 kr  8 dagar, Prel. datum: 20 maj 2020

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


