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STYRELSEN MEDDELAR
I detta nummer av Medlemsnytt är 
det IT-kommittén som kommer till 
tals. 

 
Många har åsikter om IT och vad 
vårt system BIT kan och inte kan 
och borde kunna – IT engagerar 
alltid! Det är utmaningen för oss 
i ITK, att balansera önskemål om 
tillägg och ändringar i funktioner 
som redan finns, och å andra sidan 
fortsätta med nyutvecklingen.
 
Det som är kvar vad gäller nyut-
veckling är att få ihop de tre-fyra 
systemen som kansliet jobbar med 
idag, till ett system, att få in det i 
BIT helt enkelt. Det handlar bl a om 
medlemsregister, ruterkonton och 
nya formler för mästarpoäng. Planen 
är att få till det i september i år. Att 
lösa dessa uppgifter kommer att 
göra livet enklare för alla som håller 
på med administration av bridge där 
många tidsödande, manuella och 
tråkiga moment försvinner. Därför 
prioriteras detta hårt just nu, ibland 
på bekostnad av önskade tillägg och 
ändringar av funktioner som redan 
finns.

Men när våra kanslifunktioner finns 
på plats – då är BIT projektet fär-
digt! Det ni, det är väl något att se 
framemot!

Så skriver vi mars månad. Mars är en av årets bridgeintensivaste perioder då förutom normalt 
spel på klubb- och distriktsnivå spelas många matcher i såväl Svenska Cupen som kval i klubb- 
och distriktsmästerskap får att nå finalfälten i våra SM-finaler som kommer senare under året. 
En stor nyhet för månaden är att premiären med Funbridge äger rum.

SAMARBETSPARTNERS
I detta utskick bifogas information 
och erbjudanden från fyra samarbets-
partners. Reseskaparna, Grand Tours, 
Viking Line och TT-Line.

 
<<<NÄSTA UTSKICK>>>

Nästa utskick kommer i din  
e-postlåda den 1 april.

NORDIC JUNIOR CAMP
Den 21 – 24 maj arrangeras såväl 
Nordic Junior Camp som även är 
vårt riksläger för våra juniorer. Det 
hela kommer äga rum på Scandic 
Grand Hotel i Örebro. 

ÄNDRING AV AVGIFT 
Om ni tänker ändra er klubb- eller 
distriktsavgift till spelåret 2020-2021 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 15 april 2020. 
 
Ring 019-277 24 80 eller e- posta 
kansliet@svenskbridge.se.

ÄNDRING AV VERKSAMHETSÅR 
Fr.o.m. i höst byter SBF verksamhets-
år från 1 juli – 30 juni till 1 septem-
ber – 31 augusti. Detta påverkar 
bl.a. tider för ändring av avgifter och 
klubbyten.  
Tidning nr 3, som innehåller inbetal-
ningskortet för medlemsavgiften 
2020/2021 har utgivningsdag 18 juni.

FUNBRIDGE DRAR IGÅNG
Funbridge och Svenska Bridge- 
förbundet inleder den 1 mars 2020 
ett samarbete med så kallade för-
bundstävlingar som kommer att gå 
varje dag dygnet runt på Funbridges 
plattform och där du som medlem i 
SBF kan vinna bronspoäng. 

Är du inte medlem i SBF kan du bli 
det, i vissa fall helt gratis!

Ta chansen och anmäl era juniorer 
nu, riksläger är en höjdare för våra 
juniorer då de får spela med och mot 
andra juniorer samtidigt som de lär 
känna likasinnade från hela Norden 
under några högintensiva dagar.  
 
Separat inbjudan bifogas. 

Du finner mer information om Fun-
bridge på hemsidan, se länk nedan.   

Vi hoppas att du ska få mycket nöje 
med förbundstävlingarna på Funbrid-
ge och önskar dig all framgång! 
 
All information om det hela finns här: 
  
www.svenskbridge.se/funbridge. 



PÅ GÅNG

Mars
1   SBF startar tävlingar på Funbridge
8  Sista speldag SM/DM lag
18 – 28  Vårmästerskapen,  ACBL  Columbus, USA 
26/3 – 26/4  Svenska Cupen 2020, Rond 3

April
1-28   Nybörjarträffen
1-30   “Vårsilver”
4   Laholms BK, Guldtävling
10   Trosa BS, Guldtävling
13   Rimbo BK, Guldtävling
15   Sista ansökningsdatum för guldsanktion 20/21
18-19  SM Lag, semifinaler
25-26   Rek. spelhelg för SM Par Open, DM final
26   Sista anmälnings- och speldatum för  
   semifinal i SM Par Dam, SM Par Veteran, 
   SM Par Mixed och SM Par Open
30/4-7/6  Svenska Cupen, omgång 4

Maj
1-31   “Vårsilver”
9  BK S:t Erik, IAF, Guldtävling
21-24  SM Lag, final, Örebro
21-24  Nordic Junior Camp
30-31   BK S:t Erik, Pattonlag, Guldtävling

SVENSKA CUPEN 2020
Svenska Cupen rullar vidare och 
rond 1 är färdigspelad då detta 
Medlemsnytt utkommer. I skrivande 
stund kvarstår litet av spelperioden 
och du följer matchresultat, lott-
ningar med mera via:  
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020/ 

Frågor kring Svenska Cupen?  
E-posta mme@svenskbridge.se.

ANSÖKAN OM GULDTÄVLING
TK önskar få in sanktionsansökningar 
för guldtävling senast den 15 april för 
att behandla dem vid sitt vårmöte. 
Ansökan skickas via er distriktstäv-
lingsledare som ska tillstyrka den och 
skicka den vidare till kansliet.  
 
Mer info. och blankett finns här:  
www.svenskbridge.se/tk/regler-övrigt/sank-
tionsansökan-guldpoäng

KLUBBYTE OCH AVGIFT
Om du som medlem vill byta klubb 
finns möjligheten att fritt göra det 
under perioden 15 juni – 15 septem-
ber. Klubbyten under denna tid anses 
tillhöra kommande verksamhetsår. 16 
september – 14 juni behöver kansliet 
ett godkännande från båda klubbarna. 

Om du vill byta klubb hör av dig till 
kansliet@svenskbridge.se. 

Medlemsavgifter som betalas 15 juni 
– 31 augusti gäller även för verksam-
hetsåret 2020/2021.

ANGÅENDE ÅLDERSGRÄNSER
Vem är junior?
Junior är man tom det år man fyller 
25 år. Det betyder att för att vara 
junior ska medlem vara född 1995 
eller senare.

Vem är veteran?
Veteran är säsongen 2019-2020 den 
medlem som är 60 år och däröver. 

Då EBL/WBF beslutat att successivt 
justera sin seniorålder till 65 år följer 
vi efter. Säsongen 2021-2022 är det 
61 år som gäller. 

Därefter justeras veteranåldern med 
ett år i taget till säsongen 2025-2026 
då vi kommit till 65 år. 

Viktigt för dig som veteran!
Du ska alltså vara född 1960 eller 
tidigare för att ha åldern inne till att 
kunna få spela SM-lag eller SM-par i 
veteranklassen i år.

ÄNDRING AV UPPGIFTER
Du vet väl om att när du är inloggad 
på www.svenskbridge.se så kan du 
genom att klicka på ”mina uppgifter” 
som står i den lilla rutan uppe till 
höger på din skärm själv gå in och 
ändra adress, telefonnummer, e-post 
mm. 

Där kan du också ändra ditt lösen-
ord för att komma in på hemsidan. 

Saknar du inloggning kontakta:  
kansliet@svenskbridge.se så över-
sänder vi uppgifterna så snart möjlig-
het ges.

NYBÖRJARTRÄFFEN 
Det är hög tid att planera Nybörjar-
träffen för din klubb, simultantäv-
lingen som också är kval till SM Par 
Nybörjare. 

Heat måste arrangeras någon gång 
under tidsperioden 1-28 april 2020, 
all information, anmälan med mera 
finns här:  
 
www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2020.

SIMULTANTÄVLINGAR 
En tävlingsform som ökar i popu-
laritet, har din klubb deltagit? Ta en 
titt på hemsidan och hör av er till 
kansliet om ni vill vara med på  
kommande tävlingar.
 

 
Mer info:  www.svenskbridge.se/simultan/. 



Spela bridge när och var du vill

Utmana andra spelare
i en-mot-en-matcher

Jämför dig
med tusentals spelare

Utveckla ditt spel och
förbättra din SBF-ranking

Ladda ner gratis på
www.funbridge.com





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östersjömästerskapen i bridge 2019–2020 
Välkommen ombord för att delta i en ny tävling på Östersjön!  
Här får du spela bridge och samtidigt äta gott och njuta av  
fartygets underhållning. Två deltävlingar kommer ske ombord på 
Viking Cinderella och den stora finalen sker ombord på M/S Gabriella  
i maj 2020 där 10 000 SEK ligger i vinstpotten. 
 

Deltävlingar 

 

 

 
 
 

• 26/1 – 2020 
• 20/4 – 2020 

 
 

Läs mer på Vikingline.se/bridge  
eller boka direkt på telefon 08-452 40 00 
ange kod BRIDGEC 
 
 

1 077:-  
Prisex per person inkl kryssning med del i Economyhytt när 4 delar,  
3-rätters middag exkl dryck, frukostbuffé, Kocklandslagets lunchbuffé 
och bridgespel. Begränsat antal platser. Annan hyttkategori mot tillägg. 

 
 
 

Spela bridge
Parkera vardagen på land och följ 
med oss ut till havs. Samla vännerna 
och spela bridge ombord på Viking 
Cinderella, Viking Grace, Rosella 
eller våra Helsingforsfartyg. Det är 
både nervpirrande och actionfyllt 
och sätter färg på er resa.

Dessutom äter ni gott, dansar, um-
gås och kan titta närmare på det 
stora taxfreeutbudet som erbjuds. 

Bokar gör du lättast på  
www.vikingline.se eller  
per telefon 08-452 40 40.



NORDIC JUNIOR CAMP
Nu har Du som Bridgejunior chansen igen!

ÖREBRO | SCANDIC GRAND HOTELL | 21-24 MAJ

FAKTA 
Boende:  Du kommer bo på dubbelrum i hotellet, det är också där vi äter all mat i deras restaurang.
Resa:   För dig som åker tåg så ska du åka till Örebro Södra station, väl framme där har du cirka 250  
   meters promenad till hotellet, karta finns på hemsidan.  
Kostnad:  2 500kr/junior. SBF:s juniorfond stöttar svenska juniorer med 1 000kr varför priset blir 1 500kr.  
   Vi rekomenderar alla juniorer söka stöd till detta och för resan från sin klubb och sitt distrikt.  
  Medföljande ledare eller föräldrar 1 700kr. 
Anmälan: Anmälan görs via e-post till Micke Melander, mme@svenskbridge.se. Senast 26 april. 
Frågor:  Vid frågor eller funderingar kontakta: Eva Abragi, e@abragi.se eller 076-888 12 09.  
Övrigt:  För fullständigt program, mer information, anmälda deltagare mm. Se www.svenskbridge.se/junior.

Vartannat år förvandlas det svenska rikslägret 
för juniorer till Nordic Junior Camp. Vi öppnar 
med andra ord dörrarna för deltagande av 
juniorer från Nordens alla hörn. 
 
Den 21-24 maj  är det dags igen och denna 
gång håller vi till på Scandic Grand Hotell i  
Örebro. Lägret är under Kristi Himmelsfärds-
helgen och börjar på torsdagen vid 15.00 och 
slutar på söndagen efter lunch 13.00. 
Nordic Junior Camp är för alla juniorer som vill spela bridge, lära sig mer och få nya kompisar som gillar 
samma saker och framförallt ha väldigt kul. Det går utmärkt att komma utan partner, vad gäller kunskap 
ställs bara krav på att man kan grundläggande budgivning. 
 
På www.svenskbridge.se kan du se mer information om lägret. Kort om programmet kan vi avslöja att det 
blir workshops på tre nivåer på förmiddagarna, efter lunch har vi någon rolig uteaktivitet och därefter är det 
bridge, bridge och återigen bridge tills John Blund kommer på besök.  
 
Varmt välkommen! 
SBF:s Juniorkommitté



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!

NYHET! BRIDGE I JURMALA, Lettland en ny och 

prisvärd kvalitetsresa till Jurmala, Lettlands berömda 

kurort, belägen 25 km från huvudstaden Riga. Vi bor 

på ett modernt hotell med utmärkt service och spa 

och spelar bridge i ett reserverat konferensrum under 

veckan. Avresa från Stockholm 19/4, 8 dagar.  

Pris från 9 495 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 14/3, 24/10, 8 dagar.  

Pris från 11 595 kr.



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 för er som vill spela tävlingsbridge och har även ett upplägg 
för dig som vill utveckla ditt bridgespel. Vi kombinerar välorganiserat bridgespel med kultur och nya 
upplevelser. I våra resor ingår alltid flera utfärder. Våra lokala guiders kunskap i kombination med vår 
bridgeledares kompetens skapar en extra innehållsrik bridge- och kulturresa.

Adriatiska Kusten 
HÖSTEN 2019 (8 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
• Guide Josif Papristo under utfärder
• Bridgeledare Kalle Persson
• Flyg Arlanda/Kastrup - Tiranat/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl vin & vatten (L)
• 7 middagar inkl vin & vatten (M)
• Guidad rundtur av Durres
• Utfärd Berat
• Utfärd Tirana med visning Bunkart2
• Besök på vingå rd med vinprovning
• Bridgespel och seminarium

Albanien - Dürres Riviera 
- Josifs Albanien - storslagen natur, 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 som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta sin 
historia. 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. Hotellet har en egen strand och ett poolområde 
med två pooler.

Pris: 15 450 kr  9 dagar, 2 nov 2020

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 500 
kr rabatt

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från Kastrup,
Landvetter & Arlanda

I PRISET INGÅR
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Svensktalande guide under utfärderna
•  Flyg Arlanda/Kastrup/Landvetter - Olbia t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med balkong
•  7 middagar & 7 frukost
•  Utfärd vingård med vinprovning
•  Utfärd Sardiska berg & byar med lunch
•  Bridgespel och seminarium

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 histo-
ria. 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 NU: 14 450 kr  ord. pris 14 950 kr 9 dagar, 7 maj 2020

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


