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 MEDLEMSNYTT & KONTAKT
	 Medlemsnytt	utkommer	normalt	den	1:a	i	alla	månader,	dock	ej	under	januari,	juni,	juli	och	augusti. 
  
	 Kansliet	nås	via	019-277 24 80	och	telefonväxeln	är	öppen	alla	vardagar	mellan	08.00	-	12.00.	Du	kan	också	e-posta	till	 
	 SBF	via	kansliet@svenskbridge.se.	Förbundets	hemsida	nås	via	www.svenskbridge.se.

Så är ännu en bridgesommar snart över och äntligen har vi arrangerat en Bridgefestival igen, den 26:e i 
ordningen och den 13:e i Örebro. Över 12 000 individuella tävlingsstarter noterades under festivalen och 
det var många som var glada över att få träffa gamla vänner och bekanta på nytt samt stifta nya bekant-
skaper i bridgens underbara värld. I och med september så betyder det också full fart i de flesta av våra 
klubbar, lokala ligaspel, allsvenskan, vanliga partävlingar, kursverksamhet och allt det andra gamla van-
liga väntar. Välkommen till säsongen 2022-2023!

MiniBridge Cup (MBC) är i uppstartsfas, anmälan kan nu 
göras till årets roligaste rekryteringssatsning där du kan 
ta med dina kompisar (som inte kan spela bridge) och 
spela tävling med dem. 
 
MBC	är	alla	klubbars	stora	chans	att	rekrytera	nya	
bridgespelare.	Passa	på	att	hålla	MiniBridgeuppvisning	
inför	höstens	kurser	eller	testa	MiniBridge	hemma	runt	
köksbordet,	med	familj,	vänner	och	bekanta,	på	barnens	
skola,	på	jobbet,	på	tåget	-	ja	överallt!

Här	börjar	man	med	spelet	där	ALLA	snabbt	kan	delta	
och	får	uppleva	det	spännande	tävlingsmomentet.	Bud-
givning	sker	enligt	MiniBridge	och	därmed	behövs	absolut 
ingen	kunskap	eller	inlärningsfas	för	den	delen	utan	man	
kommer	igång	och	kan	spela	inom	några	minuter. 

Det	är	du	som	bridgespelare	som	är	lagkapten/mentor	
för	ditt	lag.	Det	enda	du	behöver	är	minst	tre	andra	
personer	från	din	omgivning	som	vill	vara	med	och	testa	
något	nytt	roligt	och	kanske	få	en	hobby	för	livet.	

MiniBridge CupMiniBridge Cup
Snart startar MiniBridge Cup (MBC). Här är det du som bridgespelare 
som är lagkapten/mentor för ditt lag. Kan du hitta tre kortspels- 
intresserade adepter i din omgivning? Uppläget är snarlikt Svenska 
Cupen, men budgivningen sker enligt MiniBridgeregler.  
 
ALLA kan vara med, var hittar du ditt lag?  
 

Hur går det till? 
 
En eller flera mentorer bildar ett lag,  
maximalt åtta spelare. Alla lag är  
garanterade att få spela minst tre  
matcher, 12 brickor per match.  
Matcher kan spelas live eller online. 
Lag anmäls med en lagkaptens post- 
nummer och lottas mot närmsta  
geografiska motståndere. Ett lag kan 
inte möta ett annat lag som de redan 
mött förren eventuellt finalspel. Efter tre spelade matcher kommer kvarvarande lag lottas  
vidare varvid knock-out matcher spelas omgång för omgång. Detta pågår till vi är nere i 16 
kvarvarande lag. Dessa 16 kommer spela finalspel vid Bridgefestival 2023 den 5-6 augusti  
på Conventum Arena i Örebro. 
 

Anmälan av lag: 
 
Anmälan ska vara gjord på www.svenskbridge.se/XXX senast den 16 oktober 2022. Ett lag är 
inte anses inte anmält förren anmälningsavgiften om 400:- erlagts. Spelstart 14 november. 
 

Frågor och information: 
 
För all information om MiniBridge Cup se även www.svenskbridge.se/XXX. Vid frågor och 
funderingar kontakta kansliet, kansliet@svenskbridge.se eller 019-277 24 80.  
 

Välkommen!Välkommen!

Hur spelar man MiniBridge? 
Läs	om	hur	MiniBridge	går	till!	Ladda	ner/skriv	ut	eller	
beställ	informationsfoldrar,	instruktioner	och	hand-
ledning	via	denna	informationssida:	Hur	spelar	man	
MiniBridge?	Det	finns	även	länkar	till	instruktionsfilmer	
på	youtube	att	använda	till	självstudier. 
 
https://www.svenskbridge.se/minibridge

Vi söker ambassadörer för MBC 
För	att	kunna	lyckas	med	MiniBridge	Cup	krävs	många	
ambassadörer	och	senare	lagkaptener.	En	ambassadörs	
uppgift	består	i	att	informera	och	peppa	andra	spelare	
för	att	deltaga	lokalt.	Digitalt	informationsmöte	4	sept	
för	intresserade! 
 
https://www.svenskbridge.se/kalender/134044

Grundspelet	i	Minibridge	Cup	spelas	14	november	till	16	
januari.	För	de	som	tar	sig	vidare	till	Cupspel	börjar	cup-
matcherna	den	30	januari	och	spelas	sedan	i	så	många	
omgångar	som	krävs	för	att	få	ned	antalet	lag	till	de	16	
som	bjuds	in	att	spela	slutspel	i	Örebro	5-6	augusti	2023. 

Upplägget	för	MBC	är	snarlikt	Svenska	Cupen,	men	bud-
givningen	sker	enligt	MiniBridgeregler.	Se	bilaga	och	läs	
mer	här:
 
https://www.svenskbridge.se/minibridge-cup-2023/



Den	7	augusti	vid	15.30	tiden	stängdes	dörrarna	för	
denna	gång	till	Conventum	Arena	i	Örebro	och	vår	kära	
Bridgefestival.	Då	kunde	det	noteras	att	vi	under	de	47	
tävlingar	som	spelats	haft	12	786	individuella	tävlings-
starter	för	2022.	För	fullständig	information	om	den	
nyligen	avslutade	Bridgefestivalen:	 
https://www.svenskbridge.se/festival-2022

Festivalkommittén	är	redan	igång	med	planeringsarbetet	
för	2023	års	Bridgefestival	som	kommer	arrangeras	28	
juli	–	6	augusti	2023,	missa	inte	den	begivenheten!	All	
information	släpps	på	våra	festivalsidor	den	1	november.	

I	övrigt	kan	vi	notera	att	vinnare	har	korats	i	parti	och	mi-
nut	under	2022	års	Bridgefestival.	Här	följer	kort	resumé	
över	dem	i	de	större	tävlingarna:

SM Par Dam 
Ylva	Pyykkö	–	Lena	Johansson	 Centrum/Ulricehamn	

SM Par Veteran 
Kalle	Aldeborg	–	Kent	Karlsson	 Uddevalla	BF

SM Par Nybörjare 
Bert	Oscarsson	–	Anders	Widman	 BK	Albrekts

SM Par Mixed 
Ylva	Strandberg	–	Tore	Stormo	 BK	S:t	Erik

SM Par Open 
Mikael	Rimstedt	–	Peter	Bertheau	 Harplinge/Uppsalab.

Guldgruvan 
Simon	Hult	–	Simon	Cope	 BK	S:t	Erik/England

SM Lag Veteran
Fem tillsammans igen
Anders	Morath,	Sven-Åke	Bjerregård,	Tommy	Gullberg,	
Christer	Bjäring	och	Johnny	Östberg.

Chairman´s Cup
Rooftopp Palma
Magnus	Eriksson,	Roger	Wiklund,	Tobias	Törnqvist,	Arne	
Larsson,	Ola	Rimstedt	och	Mikael	Rimstedt.

BRIDGEFESTIVAL 2022 ÄR ÖVER



SVENSKA CUPEN
Svenska	Cupens	femte	omgång	har	just	färdigspelats.	64	
lag	är	kvar.	Vi	kan	notera	att	flera	lag	som	i	tidigare	uppla-
gor	tagit	sig	till	final	nu	fått	respass	och	har	lämnat	täv-
lingen.	Omgång	sex	spelas,	25	aug	-	18	sept,	och	omgång	
sju,	22	sept	-	16	okt. 

Du	följer	matchresultat,	lottningar	med	mera	via	
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2022.

REKRYTERING
Många	vill	se	fler	aktiva	spelare	på	sin	klubb,	är	du	en	av	
dem?	Nu	är	det	hög	tid	att	satsa	på	rekrytering,	något	som	är	
viktigt	för	alla	medlemmar	att	engagera	sig	i!

Hör	av	dig	till	Sigrid	Svensson	via	e-post:	ssv@svenskbridge.se 
eller	ring	019-277	24	88	för	mer	information	om	vad	du	kan	
göra,	samt	om	du	önskar	göra	en	anmälan	till	projekten	SOS	
Junior	och	Rekryteringskedjan.

Läs	även	mer	på	hemsidan:	
www.svenskbridge.se/rekrytering	
www.svenskbridge.se/sosjunior

PRENUMERERA PÅ BINGO-LOTTO
Spelar	du	Bingo-Lotto	och	 
brukar	köpa	lotter	här	och	 
var?	 

Vill	du	stödja	Svenska	 
Bridgeförbundet?	 
 
I	båda	nämnda	fall,	stöd	 
Svenska	Bridgeförbundet	 
och	teckna	en	prenumeration	 
på	lotter.	Se	bifogad	bilaga.

DISTRIKTSTRÄFF    
Den	4-6	november	är	det	så	dags	igen	för	distrikt	och	
förbund	att	samlas	för	djupgående	överläggningar	om	
framtiden	för	Svenska	Bridgeförbundet	på	alla	nivåer.	Di-
striktsträffen	kommer	äga	rum	på	Scandic	Väst	i	Örebro.	
Vi	vill	här	påminna	om	sista	anmälningsdag	för	händel-
sen	som	är	den	25	september.	

All	information	om	distriktsträffen	finns	samlad	här:	
https://www.svenskbridge.se/distriktstr%C3%A4ffen-2022/nyheter/115657

Anmälan,	följ	instruktionerna	här:	
https://www.svenskbridge.se/node/115653	

ONLINEKURS FORTSÄTTNING
Under	våren	2022	arrangerades	en	nybörjarkurs	Online	
för	alla	de	klubbar	som	inte	kan	arrangera	egen	lokal	ny-
börjarutbildning.	Nu	har	ni	chansen	att	anmäla	in	spelare	
till	fortsättningskurs,	eller	samla	upp	de	som	redan	gått	
nybörjarkurs	varvid	de	kan	gå	fortsättningskurs	online.	 
 
Se	bifogad	bilaga	för	mer	information	eller	läs	här:
https://www.svenskbridge.se/onlinekurs	

GLÖMT ATT BETALA  
MEDLEMSAVGIFTEN?
Betala	till	BG	373-3482	och	uppge	ditt	namn	samt	ditt	
MID	(medlemsnummer)	i	meddelandefältet.	 
 
Avgiftens	storlek	är	olika	för	alla	klubbar,	du	finner	alla	
klubbars	avgifter	här:	 
 
https://www.svenskbridge.se/medlemsskap/medlemsavgift	

BYTE AV  
REPRESENTATIONSKLUBB
Du	som	är	medlem	och	vill	byta	klubb	kan	fritt	göra	det	
under	perioden	15	juni	–	15	september.	Under	perioden	
16	september	–	14	juni	behöver	kansliet	godkännande	
från	båda	klubbarna	och	även	båda	distriktsförbunden	
om	det	är	byte	över	distriktsgränser.	

Hör	av	dig	till	kansliet@svenskbridge.se	om	du	vill	byta	
klubb. 

DTL-TRÄFF 20 AUGUSTI
Den	20	augusti	arrangerades	en	digital	Distriktstävlings-
ledarträff	under	ledning	av	Carl	Ragnarsson	och	Ryszard	
Sliwiniski.	 
 
Rapport	från	träffen	finns	här:	
https://www.svenskbridge.se/tk/nyheter/133665

SIMULTANTÄVLINGAR 22/23
Ett	nytt	simultanprogram	har	 
tagits	fram	och	bifogas	för	 
denna	säsong.	En	nyhet	 
är	Mentorssimultan	som	 
arrangeras	vid	sju	tillfällen.	 
 
Klubbar	som	vill	vara	med	på	kommande	simultan- 
tävlingar	kontaktar	kansliet	via	simultan@svenskbridge.se 
och	anmäler	sitt	deltagande.	

Tidigare	resultat,	regler,	inbjudningar	med	mera	angå-
ende	simultantävlingar	finns	här:	 
www.svenskbridge.se/simultan/nyheter



PÅ GÅNG I HÖST
Varje	dag	kan	du	på	Funbridge	spela	två	tävlingar	med	
och	mot	robotar,	en	kort	(12	brickor)	och	en	lång	 
(20	brickor).

AUGUSTI
19-3	 Öppna	VM	(Rosenblum	Cup),	Wroclaw,	Polen
25-18	 	Svenska	Cupen,	omgång	6
 

SEPTEMBER
3	 Bridgelärarutbildning,	Varberg
3	 Öresundscupen,	Guldlagtävling,	Helsingborg
9-11	 Allsvenskan,	Elitserien,	rond	1-5,	Örebro
9-11	 Allsvenskan,	Superettan,	rond	1-5,	Örebro
10	 Allsvenskan,	div	3,	rond	1-3
17-18	 Allsvenskan,	div	2,	rond	1-5
22-16	 Svenska	Cupen,	omgång	7
24	 Allsvenskan,	div	3,	rond	4-6
 

OKTOBER
8-9	 SM	Par	Dam,	rek.	spelhelg	för	DM	Final
14-16	 Allsvenskan,	Elitserien,	rond	6-11
14-16	 Allsvenskan,	Superettan,	rond	6-11
15	 Allsvenskan,	div	3,	rond	7-9
22-23	 Allsvenskan,	div	2,	rond	6-9
27	 Lottning	av	finalspelet	i	Svenska	Cupen,	Youtube
 

NOVEMBER
5-6	 Distriktsträff,	Örebro
7		 Sista	anmälningsdag	för	lag	till	div	4
10-13	 Finalspel	i	Svenska	Cupen
10-12	 Champion’s	Cup,	Helsingfors
12-13	 Uppsala	Lagguld,	Uppsala
24-4	 ACBL,	höstmästerskapen,	Phoenix,	USA
26-27	 SM	Par	Mixed,	rek.	spelhelg	för	DM	final
 

DECEMBER
3	 Malmö	BK	Guld,	Guldpartävling,	Malmö

Hälsningar, 
Kansliet

 
<< NÄSTA MEDLEMSNYTT - 1 OKTOBER! >> 

REKRYTERINGSKEDJAN, DEL 3
 
Nästa steg i rekryteringsarbetet
I	förra	medlemsnytt	gavs	en	inblick	i	det	inledande	
arbetet	med	rekrytering,	med	Rekryteringskedjan	som	
utgångspunkt.	Rekryteringskedjan	är	ju	förbundets	sats-
ning	på	rekrytering,	och	alla	klubbar	kan	anmäla	sig	till	
att	vara	med	för	att	få	stöd	och	vägledning	i	jakten	på	nya	
medlemmar. 

Det	första	var	ju,	förutom	att	anmäla	er	klubb,	att	skapa	
en	projektgrupp	och	göra	en	målgruppsanalys.	Sen	var	
det	dags	för	det	andra	steget	i	själva	Rekryteringskedjan,	
vilket	är	utåtriktat	arbete.
 
Nu	har	vi	kommit	till	det	tredje	steget	i	Rekryteringsked-
jan,	som	är	uppsökande	arbete.
 
Uppsökande	arbete	syftar	på	alla	tillfällen	då	ni	träffar	
personer	med	avsikten	att	rekrytera	dem	som	bridge-
spelare.	Det	här	är	en	av	de	mest	utmanande	delarna	av	
rekrytering,	så	det	är	extra	viktigt	att	ha	en	genomtänkt	
plan.
 
Oavsett	ifall	ni	riktar	er	mot	personer	ni	redan	känner,	
eller	främlingar,	så	kommer	det	arbete	ni	gjort	tidigare	
att	göra	skillnad.	Kanske	har	de	redan	sett	affischer	om	er	
klubb	eller	om	bridge,	och	då	är	det	mycket	enklare	att	
svara	JA	när	ni	frågar	”Vill	du	vara	med?”,	”Vill	du	testa?”
Det	är	jättebra	att	tänka	på	att	inkludera	en	tydlig	fråga	
när	ni	introducerar	bridge,	för	det	är	mycket	enklare	att	
svara	ja	än	att	själv	behöva	fråga	”Får	jag	vara	med?”.	Det	
är	även	bra	att	tänka	på	att	det	kan	behövas	upprepade	
insatser	innan	en	person	vågar	eller	har	bestämt	sig	för	
att	faktiskt	prova	på.	Några	kul	metoder	för	uppsökande	
arbete	är	att	t	ex	hålla	lunchkurs	på	jobbet,	spelare	
som	värvar	andra	spelare,	en	bridgefest,	och	inte	minst	
MiniBridge	Cup.	Mer	om	allt	detta	finns	att	hitta	på	
hemsidan,	eller	hör	av	er	till	ssv@svenskbridge.se,	Sigrid	
Svensson,	för	stöd	och	vägledning.
 
Läs mer om uppsökande arbete:  
https://www.svenskbridge.se/rekrytering/upps%C3%B6kande-arbete

 
Tillgängligt material:  
https://www.svenskbridge.se/junior/dokument

 
Anmälan till Rekryteringskedjan:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrDP1kmo77n98rltAn_V8q_bEI-
AkfSFoK8D06F2f9Nzz1ZbQ/viewform

 
Mer om MiniBridge Cup:  
https://svenskbridge.se/minibridge-cup-2023/info 

 

TYCKER DU RUTER  
ÄR KRÅNGLIGT?
Om	svaret	på	den	frågan	är	ja,	vet	vi	att	du	inte	är	ensam	
om	att	tycka	så.	Det	finns	knep	som	kan	underlätta	
hanteringen	av	Ruter.	Det	går	t	ex	att	skapa	profiler	och	
ta	fram	andra	grundinställningar	som	gör	livet	enklare	
för	dig	som	funktionär.	Kontakta	vår	tekniska	support	
för	hjälp,	ring	019-36	80	700!	Se	även	sista	sidan	i	detta	
medlemsnytt	-	med	rekommendation	att	skriva	ut! 
 
Läs	mer:
https://www.svenskbridge.se/nyheter/128075	



MiniBridge CupMiniBridge Cup
Snart startar MiniBridge Cup (MBC). Här är det du som bridgespelare 
som är lagkapten/mentor för ditt lag. Kan du hitta tre kortspels- 
intresserade adepter i din omgivning? Uppläget är snarlikt Svenska 
Cupen, men budgivningen sker enligt MiniBridgeregler.  
 
ALLA kan vara med, var hittar du ditt lag?  
 

Hur går det till? 
 
En eller flera mentorer bildar ett lag,  
maximalt åtta spelare. Alla lag är  
garanterade att få spela minst tre  
matcher, 12 brickor per match.  
Matcher kan spelas live eller online. 
Lag anmäls med en lagkaptens post- 
nummer och lottas mot närmsta  
geografiska motståndere. Ett lag kan 
inte möta ett annat lag som de redan 
mött förren eventuellt finalspel. Efter tre spelade matcher kommer kvarvarande lag lottas 
vidare varvid knock-out matcher spelas omgång för omgång. Detta pågår till vi är nere i 16 
kvarvarande lag. Dessa 16 kommer spela finalspel vid Bridgefestival 2023 den 5-6 augusti  
på Conventum Arena i Örebro. 
 

Anmälan av lag: 
 
Anmälan ska vara gjord på hemsidan senast den 16 oktober 2022. Ett lag är inte anmält  
förrän anmälningsavgiften om 400:- erlagts. Spelstart 14 november. 
 

Frågor och information: 
 
För all information om MiniBridge Cup se även www.svenskbridge.se/minibridge-cup-2023/. 
Vid frågor och funderingar kontakta kansliet, kansliet@svenskbridge.se eller 019-277 24 80.  
 

Välkommen!Välkommen!



SIMULTANTÄVLINGAR
2022-2023 års  

Våren 2023 
Januari 
9 Måndag Dagtid 
11 Onsdag     Kväll 
16 Måndag    Kväll 
18 Onsdag  Dagtid 
23 Måndag  Mentor 
24 Tisdag     Kväll 
26 Torsdag  Dagtid 
29 Söndag    Söndag 
31 Tisdag  Dagtid 

Februari 
2 Torsdag     Kväll 
6 Måndag Dagtid 
8 Onsdag     Kväll 
13  Måndag    Kväll 
15 Onsdag  Dagtid 
16 Torsdag   Mentor 
21 Tisdag     Kväll 
23 Torsdag  Dagtid 
26 Söndag    Söndag 
28 Tisdag  Dagtid 

Mars  
2 Torsdag     Kväll 
6 Måndag Dagtid 
8 Onsdag     Kväll 
13 Måndag    Kväll 
15 Onsdag  Dagtid 
21 Tisdag     Kväll 
23 Torsdag  Dagtid 
26 Söndag    Söndag 
28 Tisdag  Dagtid 
29 Onsdag   Mentor 
30 Torsdag     Kväll

April
3 Måndag Dagtid 
5 Onsdag     Kväll 
11 Tisdag     Kväll 
13 Torsdag  Dagtid 
17 Måndag    Kväll
19 Onsdag  Dagtid 
23 Söndag    Söndag
25 Tisdag  Dagtid 
27 Torsdag     Kväll 

Maj
2 Tisdag   Mentor 
3 Onsdag     Kväll 
9  Tisdag     Kväll 
11 Torsdag  Dagtid 
15 Måndag    Kväll

Information 
Att vara med i simultantävlingar kostar 10 kr/spelare. 
Avgiften dras från klubbens Ruterkonto. Normal klubb-
avgift 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, då alla spelat samma givar. 

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 informa- 
 tionsdisken i Örebro under Bridgefestival 2023.  
 

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. 
Mentorsimultan ska starta mellan kl: 18.00-19.00. 
 

Övrigt
På www.svenskbridge.se/simultan finner du givfiler, 
resultat och allt annat som handlar om tävlingarna.  
 
För anmälan, e-posta simultan@svenskbridge.se.  
 
Vid frågor, e-posta adressen ovan eller ring kansliet på 
019-277 24 80.   

Hösten 2022
Augusti 
29  Måndag    Kväll 
31 Onsdag  Dagtid 
 
September 
1 Torsdag   Mentor 
6  Tisdag      Kväll 
8  Torsdag  Dagtid 
11  Söndag    Söndag 
13 Tisdag  Dagtid 
15  Torsdag     Kväll 
19 Måndag Dagtid 
21 Onsdag     Kväll 
26  Måndag    Kväll 
28  Onsdag  Dagtid 

Oktober
4 Tisdag     Kväll 
6 Torsdag  Dagtid 
9  Söndag    Söndag 
11  Tisdag  Dagtid 
12 Onsdag   Mentor 
13  Torsdag     Kväll 
17 Måndag Dagtid 
19  Onsdag     Kväll 
24  Måndag    Kväll 
26  Onsdag  Dagtid 

November 
1 Tisdag     Kväll  
3  Torsdag  Dagtid 
6  Söndag    Söndag 
8 Tisdag  Dagtid 
10  Torsdag     Kväll 
14  Måndag  Dagtid 
15 Tisdag   Mentor 
16  Onsdag     Kväll 
21 Måndag    Kväll 
23 Onsdag  Dagtid 
29 Tisdag     Kväll 

December
1 Torsdag  Dagtid 
4 Söndag    Söndag 
6 Tisdag  Dagtid 
8 Torsdag     Kväll 
12 Måndag Dagtid 
14 Onsdag     Kväll 
19  Måndag    Kväll

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

www.svenskbridge.se/simultan 
 

Där finner du givfiler,  
resultat och allt annat om  

simultantävlingar!



Stöd Svenska Bridgeförbundet
– Prenumerera på BingoLotto!
Spela BingoLotto på söndagarna i TV4. Då kan det bli du 
som spelar hem pengar, bilar, drömresor, hemmaprylar och 
mycket mer, samtidigt som du gör en mycket uppskattad 
och viktig insats för vår förening.

Just nu får vår förening 500 kronor när du blir 
prenumerant! Därtill stödjer du oss med 52 kronor per 
månad så länge du prenumererar. Det är ett smidigt, 
spännande och underhållande sätt att vara med och skapa 
förutsättningar för att fortsätta utveckla vår verksamhet. 
Som välkomstpremie får du just nu halva priset på dina fyra 
första bingolotter (värde 200 kr).*

Tusen tack för ditt stöd!

*) Erbjudandet gäller endast nya prenumeranter. Lottpriset kan vid särskilda eventomgångar (exempelvis vid Uppesittarkvällen) komma att avvika 
från ordinarie pris. Ordinarie pris för Enkellott är 50 kr och kan vid särskilda eventomgångar kosta 100 kr. Du kan när som helst säga upp din 
prenumeration när din bindningstid på 12 veckor löpt ut. Det kan dock av produktionstekniska skäl dröja 
upp till 6 veckor innan uppsägningen träder i kraft. Det beror på att Folkspel i vissa fall redan har påbörjat 
produktion av kommande utskick, vilka inte går att stoppa. Läs mer om hantering av personuppgifter 
på www.bingolotto.se/integritetspolicy. Allmänna kundvillkor återfinns på www.bingolotto.se/villkor. 
Åldersgräns 18. Stodlinjen.se

Som prenumerant på BingoLotto har du följande exklusiva förmåner:
Bingo, underhållning och mängder av vinstchanser varje söndag!

Dina lotter smidigt hem i brevlådan varje månad, utan extra kostnad.

Påminnelse när du har vinster att hämta ut. 

Möjlighet att välja vilken förening du vill stödja.

Gå in på bingolotto.se/stod

TRE ENKLA SÄTT ATT SVARA:

Ring 0771–440 440

Skanna QR-koden till höger med din mobilkamera 

Ange din kampanjkod: 5121

Ange din kampanjkod: 5121



Snabbfakta  
När:  Söndagar, 18.00-20.30. 
Kursstart:  25 september. 
Om:  Kursen är på 10 lektioner. 
Plattform:  Genomförs på Zoom och Realbridge. 
Kursavgift:  1150 kr, som inkluderar kursmaterial. 
Kursledare: Erik Fryklund. 
Anmälan: Senast 15 september via  
 onlinekurs@svenskbridge.se   
 eller tel. 019-277 24 87. 
Viktigt:  Uppge namn, adress, telefonnummer  
 och e-postadress vid anmälan. 
Läs mer:  www.svenskbridge.se/onlinekurs

För anmälan eller frågor:
onlinekurs@svenskbridge.se

Lär Dig mer om Bridge! 
 
Att hitta en bridgekurs som geografiskt  
passar i förhållande till där man bor, och 
även fungerar i tid, är inte alltid enkelt.  
 
Svenska Bridgeförbundet fortsätter sin online- 
satsning från våren 2022 och arrangerar en 
fortsättningskurs som börjar den 25 septem-
ber, som komplement till lokala kursutbud. 
Kursen förutsätter förkunskap som ”Grundkurs 
A” eller att man lärt sig spela ”Minibridge”. 
Den lämpar sig också utmärkt för den som har 
spelat tidigare och vill fräscha upp sina  
kunskaper.  
 
Kursen kommer att genomföras på platt- 
formarna Zoom och Realbridge, där inga för-
kunskaper är nödvändiga.  
 
Du får instruktioner och teknisk support  
under hela kursens genomförande. Allt Du  

Fortsättningskurs i Bridge online

För mer information:
www.svenskbridge.se/onlinekurs

behöver är en dator med tillgång till internet- 
uppkoppling, sen kommer vår personal att 
hjälpa Dig igång.  
 
I kursavgiften ingår allt det kursmaterial Du 
behöver och en erfaren kursledare som  
guidar Dig vidare i bridgens underbara värld! 
 
Varmt välkommen med Din anmälan! 



TEKNISK  
SUPPORT

019 - 36 80 700019 - 36 80 700

Kansliet har infört en supportväxel för dig som är i behov av akut hjälp 
med våra tekniska system, exempelvis Ruter, BridgeMate och 

administration av hemsidan.  
 

Om ditt ärende inte är akut ber vi dig kontakta oss dagtid. 

Skriv gärna ut denna sida och sätt upp vid klubbens tävlingsdator.  
 

ÖPPETTIDER 
Helgfria vardagar 08.00-22.00 

Helgdagar 08.00-20.00


