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Då är vi inne i mörka november igen och kan konstatera att många klubbar på något sätt åter-
upptagit sin verksamhet igen efter det ofrivilliga Coronauppehållet som drabbade de flesta i 
mitten av mars.  

Vi kan glädjande notera att det kom 
18 par till start i årets JSM par. Efter 
två dagars spel drog till sist Sanna 
Clementsson – Andreas Abragi det 
längsta strået och vann med 62.75%. 

Tvåa blev Klara Gustafsson – Simon 
Hult (61.40%) och bronspengen dela-
des med 59.19%  mellan Allan Nouri 
Otman Farha – Tuve Gustavsson och 
Jonathan Eskilsson – Ola Rimstedt.  
 
När JSM par avslutades valde 31 
juniorer att fortsätta med höstens 
riksläger på samma plats. Såväl läger 
som JSM Par genomfördes på Väddö 
Kursgård som ligger i norra Roslagen. 
För de lite äldre är området mest 
känt för Barnens Ö.

CLEMENTSSON - ABRAGI VANN JSM PAR 2020

SVENSKA CUPEN 2020
En tävling, som trots rådande pan-
demi fortsatt spelas, under året är 
Svenska Cupen. Vi närmar oss hastigt 
slutspelet som kommer avgöras som 
planerat den 12-15 november. 

För den som varit med eller följt vad 
som skett vet att många ändringar 
har gjorts i upplägget till tävlingen för 
att den skulle kunna fortsätta spelas. 
Exempelvis har matcher via BBO 
tillåtits.

Ännu en ändring som beslutades så 
sent som den 19 oktober rör den 
kommande finalen. Finalen var tänkt 
att spelas på Bridgens Hus i Uppsala. 
Pga pandemin med det aggressiva 
utbrottet och nedstängningen av just 
Uppsala togs beslutet att alla de 16 
finallagen kommer att få spela från 
sin hemort. Spelet kan där komma 
att ske i en klubblokal, en arbetsplats 
eller något annat passande ställe och 
bedrivs via BBO. På samtliga spel-

platser kommer det finnas en av SBF 
utsedd spelledare som granskar vad 
som sker och rapporterar. Finalspelet 
kommer i övrigt genomföras precis 
som vanligt. 

Detta betyder att alla matcher i fina-
len kommer att kunna följas live för 
den som är sugen att titta på och att 
det som sagt sker på BBO. 

Rörande Svenska Cupen 2021 är 
tävlingsstarten framflyttad till vårkan-
ten tidigast. Mer information följer så 
snart beslut fattats i övrigt. 

Mer information om årets upplaga av 
Svenska Cupen, vilka lag som är klara 
för final etc. finner du på:  
 
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020/

Foto: Torkel Norda

SVENSKA CUPEN 2019
Anmäl Dig och Ditt bridgegäng till 
Sveriges roligaste bridgetävling 

 
Svenska Cupen är tillbaka med en ny upplaga!

Precis som tidigare är alla lag garanterade minst två matcher, 
därefter rak knock-out. Du möter alltid någon i din närhet. 

Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.

Anmälan* av lag är öppet till 16 januari 2019. 
Spelstart 1 februari 2019. 

Rabatt till lag som anmäler* sig före 12 december 2018.

För att anmäla lag och mer information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2019. 
* Lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på BG 819-0183 och anmälan är gjord på hemsidan.

BRIDGEFESTIVAL 2021
Ett annat stort beslut som inte 
fattats för så länge sedan är att 
det blir en Bridgefestival i Örebro 
till sommaren. Bridgefestivalen är 
planerad till den 30 juli – 8 augusti. 
Bifogas gör en fyrsidig bilaga med 
program och mer information. Det 
hela kommer också gå att finna 
via hemsidan. på Redan nu kan ni 
anmäla er till Chairman’s Cup och 
SM lag Veteraner.  
 
www.svenskbridge.se/festival-2021



PÅ GÅNG

Med hänsyn till den rådande situationen kan alla händelser ändras 
med kort varsel. Vi råder dig att kontrollera med respektive arrangör.

NOVEMBER 2020
4 Guldsimultanrally 1
7 Digitalt möte, SBF och distriktsförbunden Via internet
12-15 Svenska Cupen, finalspelet  BBO 
21-22  RM Mixed lag   BBO

DECEMBER 2020
 
JANUARI 2021
15-17  Allsvenskan, Elitserien & Superettan 
16 Allsvenskan, Div 3 
23-24  Allsvenskan, Div 2 
30 Allsvenskan, Div 3 

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat detta utskick finns informa-
tion om bridgeresor arrangerade av 
tre av våra samarbetspartners; Viking 
Line, Grand Tours och Reseskaparna. 
Skriv gärna ut och sätt upp på er 
klubbs anslagstavla.

Bus eller godis på er alla,
Kansliet

DISTRIKTSTRÄFF 2020
Den tidigare planerade Distrikts-
träffen som vart tänkt att hållas den 
7-8 november i Örebro har ställts 
in.  
 
Ett digitalt möte kommer att hållas 
den 7 november mellan distrikten 
och förbundet. Mer information om 
det här kommer den 2-3 novem-
ber och direkt information via 
hemsidan/e-post. 
 
Här nedan kommer länk till var 
du finner det som publicerades på 
hemsidan om inställandet av 
Distriktsträffen. 
  
http://www.svenskbridge.se/nyheter/81069

 
<<<NÄSTA MEDLEMSNYTT 13 DECEMBER>>>

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.
> Tillse att det inte blir samling av  
   personer eller kö.
 
Alla hänvisas för mer information 
till Covid19-sidorna,  
 
www.svenskbridge.se/covid19-0 

FLERA RIKSMÄSTERSKAP
I våras såg vi SM Lag ställas in långt 
efter att kvalet börjat på lokalnivå. 

Lag fick därefter chansen att an-
mäla sig och istället spela ett RM via 
BBO. Tävlingen var uppskattad av 
alla deltagare och önskemålen var 
tydliga kring att fler sådana arrang-
emang önskades. Då Bridgefestivalen 
och Falkenbergsveckan senare blev 
inställda under sommaren drogs 
riktlinjerna upp för att såväl Mixed 
lag som Veteraner lag skulle få sina 
riksmästerskap. 

Just veterantävlingen är i skrivande 
stund avgjord, den spelades den 
24-25 oktober och segrade bland de 
20 deltagande lagen gjorde Slapstick. 
För Slapstick spelade Jöns Johansson, 
Sydjämten, Kjell Carlsson, Bollnäs BK 
med Bo och Lars Ericson, Gävle BK. 

Silvret gick till Nestors med Ro-
bert Bäck, Per Östlund Mitchell 
och Stefan Åsgården från BK Lyx, 
Gerhard Jörgensen, BK Björken och 
Olle Axne, Leif Trapp från Storsjö-
bygdens BK. Bronset togs av Berik 
med Bengt-Erik Efraimsson och Mats 
Axdorph, BK S:t Erik, PG Eliasson 
och Gunnar Elmroth, Storsjöbygdens 
BK samt Johnny Östberg och Chris-
ter Bjäring, Gävle BK.

Fullständiga resultat finner du här: 
www.svenskbridge.se/lag/serie/spader/11565 

Vad gäller RM Mixed lag kommer det 
spelas även det på BBO den 21-22 
november, anmälan senast den 13 
november och du finner mer infor-
mation här: 
  
www.svenskbridge.se/tk/riksmästerskap-
mixed-lag-bbo-2020.

GULDSIMULTANRALLY
Vi vill också påminna om att du har 
chansen att vara med på det nyinstif-
tade Guldsimultanrallyt. 

Här är det dock livespel som gäller 
och inte via BBO. Det första heatet 
(av totalt fyra) spelas den 4 novem-
ber. Just nu anmälda klubbar är Luleå 
BK, Finnskoga BS, Rättviks BS, Norsjö 
BK, ABB BK, Anderstorps BK och 
Norrtälje BS. Ta chansen i din klubb 
och var med i rallyt eller varför inte 
åka och vara med på någon av de 
klubbar som anmält sig? Se upp med 
att tävlingarna kan bli fulltecknade.

Mer information:  
www.svenskbridge.se/kalender/72224 
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ANMÄLANANMÄLAN 
• • • • • • •

Föranmälan ska göras till våra två lagtävlingar 
Chairman’s Cup och SM Lag Veteraner samt till Swedish 
Junior Pairs. Anmälan görs på www.svenskbridge.se.  
 
För alla andra tävlingar räcker det att man reserverar 
plats 20 minuter före tävlingens start. Kom ihåg att vi 
alltid börjar och slutar på utsatt tid!

VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN?VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN?  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Den Svenska Bridgefestivalen spelas på Conventum 
Arena i Örebro. Det unika med arrangemanget är att 
det dagligen finns tävlingar för spelare från världsklass 
till nybörjarnivå.

De Svenska Mästerskap som spelas är SM Par i följande 
klasser: Dam, Veteran, Nybörjare, Mixed och Open, dess-
utom spelas SM Lag Veteraner. 

Vid sidan om de Svenska Mästerskapen spelas ett stort 
antal öppna sidotävlingar om brons-, silver- eller guld-
poäng. Vissa av bronstävlingarna spelas med handikapp 
och en del har strata prislistor.

Höjdpunkten vid Bridgefestivalen anses av många vara 
Chairman’s Cup. Det är en öppen lagtävling som 2019 
samlade 167 lag. Chairman’s Cup spelas med ett inledan-
de Gröna Hissen-kval innan det följs av KO-matcher.

STARTAVGIFTER OCH PRISERSTARTAVGIFTER OCH PRISER 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Startavgifterna i våra sidotävlingar är: 
Bronstävling   1 spelbiljett 
Silvertävling   2 spelbiljetter 
Guldgruvan   3 spelbiljetter
 
Biljetter kan förköpas i vår informationsdisk och kostar 
100:-/biljett. Om du betalar kontant vid bordet kostar 
en spelbiljett 120:-. 
 
35-40% av inkomna startavgifter utdelas som  
prispengar i alla sidotävlingar, om inte annat anges. 
 
Startavgiften i Chairman’s Cup är 2800 SEK/lag.  
Priser: 50 000 SEK till vinnarna. Därefter utdelas  
25 000, 15000, 10 000, 7500 och 7500.  
 
Mästarpoäng i alla tävlingar. 

BOENDEBOENDE  
• • • • • •

Örebro erbjuder många hotell och olika former av 
boende. Vi är glada att ha fem av hotellen som  
samarbetspartners.  
 
City Hotell     019-601 42 00  
www.cityhotelorebro.se/ 
Clarion Hotell     019-670 67 00  
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/orebro/clarion-hotel-orebro/ 
Elite Stora Hotellet    019-15 69 00  
www.elite.se/sv/hotell/orebro/stora-hotellet/ 
Scandic Väst     019-767 44 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-orebro-vast 
Scandic Grand     019-767 43 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-orebro

MOT NYA REKORDFÖRSÖK!MOT NYA REKORDFÖRSÖK!  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2019 sattes deltagarrekord i parti och minut vid Bridge- 
festivalen. Bland annat noterades hela 525 par i en 
enskild sidotävling. Hela 8690 par startade under hela 
festivalen. Vi siktar på nya rekord 2021!

y

y
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y y
FESTIVALPROGRAM 2021FESTIVALPROGRAM 2021  
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

FREDAG 30 JULI
09.00-18.45 SM Par Dam 
13.00-21.00 Swedish Open Junior Pairs 
14.30-18.00  Brons 1, handikapp  
15.30-21.00  Silver 1 med guldstänk, imp-över-fältet*   
19.00-22.30  Brons 2, strata  

LÖRDAG 31 JULI 
09.00-14.15 SM Par Dam 
09.30-11.30 Swedish Open Junior Pairs 
10.00-13.30  Brons 3 
12.00-12.30  Chairman’s Cup, kaptensmöte 
13.30-21.30  Chairman’s Cup, gröna hissen  
14.30-18.05  Brons 4, handikapp 
15.30-21.00  Silver 2 
19.00-22.30  Brons 5, strata

SÖNDAG 1 AUGUSTI 
09.00-18.45 SM Par Veteran 
10.00-19.45  Chairman’s Cup, gröna hissen  
10.00-13.30  Brons 6 
14.30-18.00  Brons 7, handikapp, seminarium  
15.30-21.00  Silver 3  
19.00-22.30  Brons 8, strata  

MÅNDAG 2 AUGUSTI 
09.00-14.15 SM Par Veteran 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 32 lag 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 32 lag 
10.00-13.30  Brons 9  
14.30-18.05  Brons 10, handikapp, seminarium  
15.30-21.15 SM Par Nybörjare 
15.30-21.00  Silver 4  
15.50-20.00  Chairman’s Cup, 16 lag
15.50-18.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 32 lag 
19.00-22.30  Brons 11, mixed, strata  
19.00-21.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 

TISDAG 3 AUGUSTI
09.00-13.35  SM Par Mixed, sista dansen 
09.30-12.00 SM Par Nybörjare 
10.00-20.40  Chairman’s Cup, kvartsfinal  
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12  
14.30-18.00 Brons 13, handikapp, seminarium  
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval 
15.20-19.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag 
15.30-21.00 Silver 5  
19.00-22.30  Brons 14  
 
 * Tävlingen kostar 3 spelbiljetter, mellan- 
     skillnaden går till landslagsfonden.  
      Guldstänk utdelas, förutom silverpoäng. 
 

 

ONSDAG  4 AUGUSTI 
09.00-18.45 SM Par Mixed 
09.30-16.35 SM Lag Veteran, kval 
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål  
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål
10.00-20.40  Chairman’s Cup, semifinal  
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag
10.00-13.30 Brons 17  
14.30-18.00  Brons 18, handikapp, seminarium  
15.30-21.40  Silver 6, gröna hissen, lag  
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 4 lag
17.30-20.10 SM Lag Veteran, åttondelsfinal 
19.00-22.30  Brons 19, strata  

TORSDAG 5 AUGUSTI
09.00-14.15 SM Par Mixed 
09.30-13.55 Brons 20, gröna hissen, lag  
10.00-20.40  Chairman’s Cup, final  
10.00-14.50  Chairman’s Cup, bonuscup, 4 teams 
10.00-13.30  Brons 21 
13.10-15.50 SM Lag Veteran, semifinal  
14.30-18.05  Brons 22, handikapp, seminarium  
15.30-21.25  Silver 7, gröna hissen, par  
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscup, match om 3:e pris 
16.20-19.30 SM Lag Veteran, final & match om 3:e pris 
19.00-22.45  Brons 23, strata  

FREDAG 6 AUGUSTI
09.30-19.00 SM Par Open, semifinal 
10.00-13.30  Brons 24  
14.30-18.00  Brons 25, handikapp  
15.30-21.00  Silver 8  
19.00-22.30  Brons 26, höstsilver med strata  

LÖRDAG 7 AUGUSTI
09.00-19.00 SM Par Open, final 
10.00-13.30  Brons 27  
14.30-18.00  Brons 28, handikapp  
15.30-21.15  Guldgruvan, gröna hissen par, kval  
19.00-22.30  Brons 29, höstsilver med strata  

SÖNDAG 8 AUGUSTI 
09.00-14.00 SM Par Open, final 
09.30-14.50  Guldgruvan, final  
10.00-13.30  Brons 30, handikapp

y
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17.380 
SPELARE 2019

y

 
 

1  CHAIRMAN´S CUP 

 

1  GULDGRUVAN

 

7  SVENSKA MÄSTERSKAP

8  SILVERTÄVLINGAR

 

   BRONSTÄVLINGAR

 
 

Gröna Hissen-kval, därefter KO-matcher.

42 brickor kval, därfter gruppfinaler. 

Finalspel. 

40 eller 42 brickor. 

24 brickor. 

MER INFORMATION: 
www.svenskbridge.se/festival-2021
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Vi bjuder  
på kryssning!  

 

 

Minikryssning med Rosella 

Fem glada timmar med god mat och tillbakalutad 
underhållning med våra kryssningsvärdar. 
Shoppingfesten fortsätter där du kan spara upp  
till 50% när du handlar ombord. 

Prisex 0:- per person 

Weekendkryssning med Cinderella 

Vi har laddat med nyheter som vilt- och skaldjursbuffé, 
Kocklandslagets Silvermeny, rolig standup, artister och 
inte minst – nya superdeals i taxfreen. 22 timmars slow 
cruise i skärgården som sätter färg på hösten. 

 

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

 

 

Prisex 0:- per person med del i Insidehytt  
Prisex 410:- per person med del i Insidehytt  
samt Vilt & Skaldjursbuffé inkl dryck  

 

Läs mer och boka på Vikingline.se/kompis 

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



BRIDGERESOR

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

Malta
4 NOV 2018 (13 DAGAR)

TÄVLINGSBRIDGE

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

Adriatiska Kusten 
HÖSTEN 2019 (8 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
•  Bridgeledare Kalle Persson
•   Flyg Arlanda/ Kastrup/Landvetter                           
    Fuerteventura t/r
•  Transfer från flygplatsen till hotellet t/r
•   Del i dubbelrum med balkong på      
    hotell Fuerteventura Palace ****
•   All Inclusive på hotellet
•   Bridgeledare kalle Persson 
•   Dagligt Bridgespel

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 fr.: 14 950 kr  8 dagar, 10 okt 2020 & 8/5 2021

Fuerteventura - Playa de Jandia
 - med boende på femstjärnigt hotell

Vill du spela bridge i lyxig miljö, invid milslånga stränder, njuta av härliga solterasser, spa, 
pooler och god mat? Följ med på ReseSkaparnas bridgeresa till Fuerteventura. Klimatet är 
torrt och soligt och konstbevattnade oaser med palmer och fruktodlingar lyser upp land-
skapet. Vi bor på Fuerteventura Palace, ett av Iberostars omtyckta hotell, invid Playa de 
Jandia på Jandiahalvöns sydostsida. Den nästan tre mil långa stranden inbjuder till långa 
härliga strandpromenader. Många restauranger och barer att välja på.

Pris: 15 550 kr  8 dagar, 25 jan 2021

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 fr.: 12 950 kr  8 dagar, 14 nov 2020 & 13/3 2021

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 500 
kr rabatt

2020/2021
NYA BRIDGERESOR

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

I PRISET INGÅR
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Reseledare Johan Berg
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Palermo via  
    Frankfurt/Munchen t/r
•  Del i dubbelrum  med balkong
•  7 frukostar, 7 middagar
•  Guidad stadsrundtur Cefalú
•  Utfärd Palermo
•  Utfärd Castelbuono & vinprovning

I PRISET INGÅR: 
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Svensktalande guide under utfärderna
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Olbia t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med balkong & frukost 
• 1 lunch inkl vin & vatten
• Lätt middag vid ankomst dag 1 
• 6 middagar
• Vinpaket med 2 glas vin till middagarna
• Utfärd Vingård med vinprovning
• Utfärd Sardiska berg & byar

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

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Spela bridge 

i eleganta Estoril. Vi bor på svenskägda Hotel Londres 

som specialiserat sig på just bridgegrupper. 

Avresa från Stockholm 8/3, 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.


