
MEDLEMSNYTT
Aktuell information från Svenska Bridgeförbundet till distrikt, klubbar och medlemmar | SEPT 2019

Så har ännu en fantastisk bridgesommar pas-
serat och som vanligt har det spelats mas-
sor av sommarbridge runt om i Sverige. Inte 
minst har vi avverkat den 25:e Bridgefesti-
valen där nya rekord sattes i parti och minut 
vad gäller deltagarantal. Vi börjar dock med 
det viktigaste:

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 
den här http://db.svenskbridge.se, om du söker efter 
din klubb.

BRIDGEFESTIVAL 2019
Den 25:e Bridgefestivalen har arrangerats och det 
har slagits fyra nya rekord. Dessa är:

* Störst deltagarantal för hela festivalen - 8690 par  
 som kom till start i någon tävling. 
*  Störst bronstävling – vi spräckte den magiska 500  
 parsvallen med råge, nytt rekord 525 par.
*  Störst hcp bronstävling – 350 par.
*  Största Guldgruvan – 193 par.

Bridgefestivalen var återigen en succé och svenska 
mästare korades i parti och minut. Här finner du all 
information om den just avslutade festivalen:  
http://www.svenskbridge.se/festival-2019 .

För dig som missade årets festival eller planerar att 
återkomma nästa år påminner vi om att vara ute i 
god tid för att boka boende. Bridgefestival 2020  
arrangeras återigen i Örebro, den 24 juli – 2 augusti.

Information publiceras löpande på  
www.svenskbridge.se/festival-2020, och allt ska  
finnas på plats senast den 1 november 2019.

FÖRBUNDETS
SIMULTANTÄVLINGAR
Visst ska din klubb vara med i höst. För anmälan och/
eller om du har frågor, kontakta kansliet: simultan@
svenskbridge.se eller ring 019-277 24 82. I övrigt se 
bifogad bilaga för årets alla datum. Årets simultantäv-
lingar med Norge spelas den 23/9 och 29/10.

SVENSKA CUPEN
Svenska Cupen är nu framme vid 6:e omgången och 
65 lag ska reduceras till 32 lag. Spelperioden är 29 
augusti - 22 september.



BRIDGEKURSER
Till dig som är klubbfunktionär och eller bridge-
lärare. Kom ihåg att uppdatera er information på 
förbundets informationssidor så de som söker efter 
utbildningar ser vad som erbjuds landet runt. All 
information finns här: 
http://www.svenskbridge.se/bridgekurser-runt-om-i-sverige.  

KURSMATERIAL
Ni har väl inte missat att det under de två senaste 
åren i omgångar släppts ett helt nytt kursmaterial 
för att lära sig spela bridge. Kursen är baserad på 
femkorts högfärg och startar med en termin mi-
nibridge med spelteknik innan det i termin två är 
dags för att lära sig bjuda. Efter det kommer det 
finnas 40 Minikurser som påbyggnad – ett 30-tal av 
dessa är helt klara och de sista 10 ska finnas i de-
cember. Materialet beställs från Svenska Bridgeförla-
get 020-52 13 13. Mer information finns också här: 
http://www.svenskbridge.se/junior/nyheter/23549.

RIKSSTÄMMA OCH DTL 
TRÄFF
Den 12 oktober är det återigen dags för riksstämma. 
Styrelse ska väljas, motioner gås igenom och bokslut 
göras för de gångna två verksamhetsåren. 2019 års 
stämma äger rum på Scandic Grand Hotell i Öre-
bro och alla distriktsdelegater och övriga medlem-
mar hälsas välkomna. När riksstämman avslutas på 
eftermiddagen tar distriktstävlingsledarträffen över 
taktpinnen och de håller på till söndag efter lunch. 
Mer detaljerad information om arrangemangen finns 
här:  
http://www.svenskbridge.se/riksstämman-2019 

PÅ GÅNG I HÖST
September 
7 BK Albrekts, guldtävling  Varberg
7-8 SM Par juniorer  Täby
7-8  Minibridgeläger – juniorer  Täby
14-15 SM Par Dam rek. spelhelg 
14-28 VM – Bermuda Bowl mm.  Wuhan,  
    Kina
21 Allsvenskan - Div 3
26-20/10 Svenska Cupen - omgång 7
28-29 Allsvenskan - Div 2

Oktober
12 Riksstämma Örebro
12-13 DTL-träff Örebro
13 Enaträffen, guldtävling Enköping
18-20 Allsvenskan – Elitserien Örebro
19 Allsvenskan – Div 3 
25-28  Riksläger - höstlov Varberg
26-27 Allsvenskan  - Div 2

November
9 M. Kamras minne, Guldtävling Göteborg
14-16 Champions Cup, EBL  Bukarest,  
   Rumänien
14-17 Svenska Cupen – final 2019 Uppsala
16-17 Uppsala Lagguld Uppsala
23-24  SM Par Mixed rek. spelhelg
28-8/12 Höstmästerskapen, ACBL San Francisco   
   USA
December
7 Malmö BK, guldtävling Malmö
28 BK Allians, guldtävling Halmstad 

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat detta utskick finns information om bridge-
resor arrangerade av två av våra samarbetspartners, 
Grand Tours och Reseskaparna samt en annons 
från folkeferie.se. Skriv gärna ut och sätt upp på er 
klubbs anslagstavla.

Trevlig bridgehöst hälsar, 

Kansliet



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
23 Torsdag
27 Måndag Dagtid
29 Onsdag  
 
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!
Simultan med Norge 

 • 23 september • 
• 29 oktober • 



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/Landvetter - 
   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 till vingård 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 NU: 13 950 kr ord. pris 14 450 kr  8 dagar, 28 okt 2020

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 500 
kr rabatt

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från Kastrup,
Landvetter & Arlanda
Boka innan 1 nov

erhåll 500 kr rabatt

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. 

Pris NU: 12 450 kr  ord. pris 12 950 kr  8 dagar, 14 mars 2020

Sicilien
- mysiga Cefalù, hotell invid havet

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

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 8 dagar, 13 maj 2020

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



Skräddarsydda bridgeresor, få t.ex.:
 Direktflyg från Köpenhamn el. Arlanda
 Nybyggda 55 m2 bungalows m. gratis WiFi
 Privat innergård & takterrass
 Inomhuspool & SPA
 Restauranger, poolbar & supermarket
 Aktiviteter & utflykter
 Skräddarsytt bridgeprogram

SPELA 
BRIDGE  

PÅ MALTA

M
ed reservation för tryckfel, prisändringar och slutsålda avgångar

Bridgeresor med  
fördelaktiga grupprabatter

FolkeFerie.dk är en av Danmarks äldsta researrangörer 
med 30 års erfarenhet och egen semesteranläggning 
på Malta. Mellieha Holiday Centre erbjuder de perfekta  
ramarna för en trygg och upplevelserik bridgeresa i 
natursköna omgivningar. 

När ni inte spelar bridge, kan du njuta privatlivet i din egen 
bungalow eller ta del av aktiviteter och utflykter med  
andra gäster och våra erfarna, fastboende reseledare. 
Låt FolkeFerie arrangera er nästa bridgeresa!

Skräddarsydda bridgeresor till Malta

Gör som danska bridgeföreningen  
– låt FolkeFerie arrangera er nästa bridgeresa! 
Välkommen med dina önskemål till  
forsaljning@folkeferie.se, eller  
Kajsa Larsson tlf. +45 33 27 65 43.

Researrangör FolkeFerie.dk – resor med trygghet och kvalitet sedan 1938



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

19/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 10	995	kr

24/11	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

19/1	 		Bridgeresa	till	Nerja		 	 8	dgr	 	 	 9	595	kr

19/1	 		Bridgeresa	till	Nerja		 	 15	dgr	 	 	 13	595	kr

14/3	 		Bridge	i	Estoril	 	 	 8	dgr	 	 	 11	595	kr

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

Bridgeresa 
med tåg till 

Garda.



RIK
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På höstlovet, den 25-28 oktober är det Riksläger i Varberg för alla juniorer 
som vill spela bridge, lära sig mer och få nya kompisar som gillar samma  
saker. Det går utmärkt att komma utan partner!

Tycker du om att spela Bridge? 

Vill du träffa andra som också gör det?

Vi ses till middag på fredagen och avslutar på måndagen efter lunch. Det kom-
mer både att bli tillfälle att lära sig mer och att spela tävling för den som vill. 
Du behöver kunna bjuda och spela,utöver det finns inga krav. Det kommer att 
finnas spelare på alla nivåer från de som just har börjat spela till våra junior-
landslag, så alla kommer att hitta en nivå som passar.

Lägret kostar 700 kr, plus resan. Alla klubbar och distrikt brukar stötta sina 
juniorer och brukar hjälpa till med den här kostnaden, fråga hur det är hos dig. 
De flesta kommer att åka tåg till Varberg. Vi möter vid stationen och ser till att 
alla kommer lokalen där vi ska vara. Ni bor tillsammans med andra och delar 
rum i stugor. 

För mer information se; www.svenskbridge.se/junior/läger. Där hittar du lägret, 
mer information och hur du gör för att anmäla dig etc. Det är bra ju tidigare du 
anmäler dig så att vi vet hur vi ska planera grupperna.

Om du (eller dina föräldrar) har frågor får ni gärna höra av er till:

Janne Malmström | 070-536 94 54 | janne.malmstrom@telia.com
Eva Abragi | 076- 888 12 09 | e@abragi.se
 

VÄLKOMNA!KO
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PROGRAM | RIKSLÄGER | 25-28 OKTOBER
 
Lägret kommer arrangeras parallellt i tre grupper. Dessa är: * Svår (för våra juniorlandslagsspelare) * Medel  
* Lite lättare (minimikrav att du lärt dig grunden för enkel budgivning)
 
På lägret kommer träning, bridgespel och olika andra aktiviteter varvas mellan grupperna.

                          Svår                       Medel                       Lite lättare
Fredag    
18.00 Genomgång, presentation Genomgång, presentation Genomgång, presentation
18.30 Middag Middag Middag
19.00 Aktivitet 1 Aktivitet 1 Tävling
19.45 Tävling med medel Tävling med svår Forts. tävling
   
Lördag   
08.00 Frukost Frukost Frukost
09.00 Genomgång 1A Genomgång 1B Genomgång 1C
11.15 Aktivitet 2 Aktivitet 2 Aktivitet 2
12.30 Lunch Lunch Lunch
13.00 Genomgång 2A Genomgång 2B Genomgång 2C
14.30 Utomhusaktivitet Utomhusaktivitet Utomhusaktivitet
17.00  Genomgång 3A Genomgång 3B Bridgespel - övningsgivar
18.30 Middag Middag Middag
19.00 Lagtävling alla (24 brickor) Lagtävling alla (24 brickor) Lagtävling alla (24 brickor)
   
Söndag   
08.00 Frukost Frukost Frukost
09.00 Gå igenom problemgivar Gå igenom problemgivar Genomgång 3C
10.30 Fria givar Fria givar Övningsgivar
12.00 Lunch Lunch Lunch
12.45 Genomgång 4A Genomgång 4B Genomgång 4C
13.30 Bounce Camp Bounce Camp Bounce Camp
15.00 Fria givar Fria givar Fria givar
16.30 Spelteknik Spelteknik Crazy Pairs
18.30 Middag Middag Middag
19.00 Tävling Tävling Tävling
   
Måndag   
08.00 Frukost Frukost Frukost
09.00 Genomgång av tävling Genomgång tävling Genomgång 5C
10.00 Fria givar Fria givar Fria givar
11.00 Utvärdering, prisutdelning Utvärdering, prisutdelning Utvärdering, prisutdelning
12.00 Lunch Lunch Lunch
12.30 Hemresa Hemresa Hemresa

SNABBFAKTA OM RIKSLÄGRET
När:  25-28 oktober i Varberg.
Var:  BK Albrekts klubblokal.
Vem:  Alla juniorer som lärt sig grunderna i bridge.
Kostnad:  700 kr, resa tillkommer.
Boende:  Gemensamt i stugor.
Transport: BK Albrekts hämtar från buss/tåg.
Anmälan:  Micke Melander, mme@svenskbridge.se  
 senast 11 oktober. Se hemsidan för mer  
 information.

Ledare: Eva Abragi, Jan Malmström, Micke  
 Grönkvist, Ida Grönkvist, Gunvor Bengtsson  
  och Britt Björk.
Frågor:  Janne; janne.malmstrom@telia.com eller  
 Eva Abragi; e@abragi.se. 
 
Allt om lägret: 
http://www.svenskbridge.se/junior/nyheter/48932


