
– din nya tankesport
BridgeBridge



Idag tävlingsspelar över 20 000 medlemmar regelbundet 
på någon av Svenska Bridgeförbundets cirka 300 klubbar. 
Antalet personer som vet hur spelet går till och som spelar  
sporadiskt beräknas till det tiodubbla – och bridge  
engagerar miljoner människor över hela världen!

Vi vill gärna att du blir en del av vår gemenskap!  
Men varför intressera sig för bridge?

3   Det är kul att tävla och att ”gnugga geniknölarna”.

3   Du behöver inga förkunskaper och absolut inte vara   
 nåt mattesnille för att ha kul med bridge.

3  Att lära sig spela går fort, men fullärd blir man aldrig – 
 och det finns alltid nya saker att upptäcka.

3  Du kommer in i en gemenskap, får nya vänner   
 och bestämmer själv hur ofta du vill spela.

3  Bridge håller hjärnan i trim och ger positiva effekter,   
 oavsett om du är ung eller gammal. 

I denna tidning finner du reportage, intervjuer och fakta.  
Vi hoppas att det väcker ditt intresse att fråga vidare och 
kanske prova bridge. På baksidan finns kontaktuppgifter.

Vi ses förhoppningsvis snart vid ett bridgebord!

Välkommen
  till världens bästa tankesport !



Det finns bridgeklubbar  
i hela landet – och troligen 
en nära dig. Vanligen spelas 
ett flertal tävlingar i veckan 
på de flesta av Svenska 
Bridge förbundets över  
300 klubbar. Där hålls  
även regelbundet kurser  
för nya spelare.

Trivas
på 

klubb

Hitta till din  

närmaste klubb  

– se baksidan!



Vad är bridge?
•  Bridge är ett kortspel för fyra 
 personer. Spelarna som sitter mitt  
 emot varandra bildar par.

•  En vanlig kortlek utan jokrar  
 används. Alla 52 korten delas ut,  
 så att varje spelare får 13 kort;  
 det kallas för giv.

• I bridge spelar man om s k stick.  
 Varje gång man spelat fyra kort  
 – ett från var och en av spelarna –  
 kallas för ett stick och högsta  
 kortet i sticket vinner det.

•  Varje giv består av två moment:  
 budgivning och spel. 

• I budgivningen anger de båda  
 paren hur många stick de tror sig  
 kunna ta; det par som begärt flest  
 stick vinner budgivningen. Sedan  
 spelas korten, stick för stick. Efter  
 givens slut ser man hur paret som  
 vann budgivningen klarat uppgiften.

Svar: Världens 
bästa tankesport!



Inget turspel

De flesta tror att tävlingsbridge, 
precis som de flesta andra kortspel, 
handlar om att ha ”tur med korten”. 
I tävlingsbridge är turmomentet  
borta, då det inte finns bra eller  
dåliga kort. Hur kan det vara så?

I tävlingsbridge spelas exakt samma 
giv vid tävlingens samtliga bord.

Ibland får man bra kort, ibland  
sämre. Rättvisa uppnås genom att 
ditt resultat på given jämförs med 
vad alla andra bord spelat på den.

I tävlingsbridge kan man alltså inte 
ha tur med korten. Det handlar om 
att bäst förvalta sina resurser.

Du behöver inte  
bra kort för att 
vinna i bridge!



Nej, inte så troligt med din fysik och ett par 
krånglande knän, tänker du kanske. I bridge 

är det inte ovanligt att mindre rutinerade spelare 
får chansen att möta några av världens bästa.

Det hände Anneli Vestlund (bilden), Arvika, 
som stod för en rejäl pres tation i kvalet till 
den största tävlingen under Bridgefestivalen.
Anneli nådde den tuffa 
A-finalen  i Guldgruvan, 
mer eller mindre som 
nybörjare.

– Det var första gången jag 
var på festivalen. Vi hade det 
så roligt att vi stannade 
alla tio dagarna!

Trodde du att du skulle nå 
den absolut tuffaste gruppen 
i Guldgruvan – med ett koppel 
världsmästare på startlinjen?

– Herregud, nej, nej! Jag har 
spelat bridge i bara fem år!

Tänk dig att du är fotbollsspelare och får möjlighet att spela 
mot Kylian Mbappé och ett i övrigt stjärnspäckat lag... 

Nej, inte så troligt med din fysik och ett par 
krånglande knän, tänker du kanske. I bridge 

är det inte ovanligt att mindre rutinerade spelare 
får chansen att möta några av världens bästa.

Det hände Anneli Vestlund (bilden), Arvika,  
som stod för en rejäl pres tation i kvalet till 
den största tävlingen under Bridgefestivalen.
Anneli nådde den tuffa 
A-finalen  i Guldgruvan, 
mer eller mindre som 
nybörjare.

– Det var första gången jag 
var på festivalen. Vi hade det 
så roligt att vi stannade 
alla tio dagarna!

Trodde du att du skulle nå 
den absolut tuffaste gruppen 
i Guldgruvan – med ett koppel 
världsmästare på startlinjen?

– Herregud, nej, nej! Jag har 
spelat bridge i bara fem år!

Spela med de bästa
Tänk dig att du är fotbollsspelare och får möjlighet att spela 
mot Kylian Mbappé och ett i övrigt stjärnspäckat lag... 



Det finns flera sätt att snabbt 
komma in i bridgegemenskapen 

som ny, trots begränsad erfarenhet. 

Många klubbar uppmuntrar  
spelare på olika nivåer att spela  
bridge. De försöker erbjuda ett  
brett utbud i sitt spelprogram  
och låter mindre rutinerade få  
en egen speldag eller arrangerar 
tävlingar med handikappberäkning.

I rutan till höger följer lite fakta  
om handikapp:

Alla kan vara med!
I bridge kan alla spela tillsammans – oavsett hur avancerad 
spelare man är.

s  För att ge mindre rutinerade  
 en chans att hävda sig,  
 spelas många tävlingar  
 med handikappberäkning.
  
3  Handikappet är baserat på  
 spelarnas tidigare resultat.

2  Ju lägre handikapp man har,  
 desto bättre har man lyckats  
 i de tävlingar man ställt upp i. 

c  Lågt handikapp är alltså bra.

Ung eller 
gammal spelar 

ingen roll!



CHRISTINA 
WEDIN

– Jag är 80 
år och bor i 
Göte borg. 

– Det är 
trevligt på 
klubben, 
att träffa 
folk och 
prata lite. Bra för minnet är 
det också! Jag har ett 
barnbarn som 
spelar och 
nu har 
även en 
svär-
dotter 
börjat 
spela.

AXEL 
SELVÉN 

studerar till 
gymnasielä-

rare i matte och 
fysik, bor i Göte-

borg och är 23 år.

– Den som tycker om 
att spela spel och lösa 

problem borde gilla bridge. 
Det är kul att 
lära sig mer 
efter hand. 
Det kommer 
nya givar 
hela tiden. 
Om man gör 
ett misstag 
i en giv kan 
man alltid 
göra bättre 
ifrån sig på 
nästa.

KLARA 
GUSTAFSSON 

– Jag är 19 år och tog stu-
denten i somras. Nu har jag 
flyttat till Upp sala och pluggar 
till civilingenjör i industriell eko-
nomi.

– En av de roligaste delarna i bridge 
är tävlingsmomentet. Jag har alltid  
varit en tävlingsmänniska. Sen är det 
härligt med bridgecommunityn.

Gamla och unga kan snacka och umgås. 
Bridge blir roligare ju mer man lär sig!

JOHAN ARVIDSON fyller 70 år i maj och är pensionerad barnläkare. 

– Både den sociala arenan och tävlingsmomentet är lika viktiga för mig. 
Att få träffa många nya vänner, så som jag fått de senaste åren, det är 

riktigt fint. Jag är inte någon stjärna, men det är roligt att kunna 
hålla på med något i min ålder där man också kan bli bättre. 

Det är så kul!

TATYANA TRENDAFILOVA

– Jag har spelat bridge i 35 år, jag lärde mig spela 
i Bulgarien. Bridgen gjorde flytten till Sverige 

lättare för mig. När jag kom hit kunde jag direkt 
komma in i en social krets med ett gemensamt in-

tresse. Det var förresten via bridgen som jag träffade 
min nuvarande man, och så kom jag till Sverige. Bridge 

är en utmaning hela tiden – och så känslan att det är vid 
bordet det händer. Man får vara skarp och flexibel. 

Därför
spelar vi bridge!



ANITA BERGSTEDT är 70 år och bor i Linköping. 

– Jag spelar ofta och är en aktiv klubbmed-
lem som är med och hjälper till där det 

behövs. Spelet ger aha-upplevelser 
och man får klura. Det är som ett 

pussel som aldrig tar slut, så 
man tröttnar aldrig. Ibland 
går det lite dåligt, men 
då får man gaska upp 
sig och ta nya tag. 
Jag har även fått 

många nya 
vänner!

HANS

är 82 år och 
bor i Uppsala. 

– Spelet är fascine-
rande och det dyker 

ständigt upp nya situationer. 
Den sociala biten är också viktig. 

Det märks på 
klubben. När vi 
ska börja spela 

kl. 10 är det 
många som 

kommer 
redan kl. 

9 för att 
snacka.

   

CHRISTER 
BJÄRING är ny-

bliven pensionär 
och bor i Karlstad.

– Det bästa med bridge 
är det enormt sociala. 

Du kan gå ner på klubben 
och träffa folk och spela med 

dem. Sen kan man ju spela 
hemma också. Bridge som 

tävlingsspel, är helt fantas-
tiskt. Man blir aldrig full-
lärd. Kul är det också att 

spela med en partner, 
att få vara två.

HANS
BÖRLING

TATYANA TRENDAFILOVA

– Jag har spelat bridge i 35 år, jag lärde mig spela 
i Bulgarien. Bridgen gjorde flytten till Sverige 

lättare för mig. När jag kom hit kunde jag direkt 
komma in i en social krets med ett gemensamt in-

tresse. Det var förresten via bridgen som jag träffade 
min nuvarande man, och så kom jag till Sverige. Bridge 

är en utmaning hela tiden – och så känslan att det är vid 
bordet det händer. Man får vara skarp och flexibel. 

THOMAS 
JOHANSSON,
49 år, är 
skolchef på en 
gymnasieskola 
i Vårgårda där 
han också bor. 

– Jag har alltid sett 
bridge som en av-
koppling som kräver viss 
tanke verksamhet. 

– Jag är nog mest bridge-
spelare av sociala skäl, 
även om det givetvis är 
roligt att vinna.

– Den som är 
road av att spela 
kort och vill hitta 
ett ännu roligare 
kortspel borde prova 
på bridge!



Sverige är en av världens bästa 
bridgenationer. 

Många svenska framgångar har 
skördats genom åren i EM och  
VM i dessa klasser:

•  Öppen klass
•  Damer
•  Mixed
•  Veteraner
•  Juniorer (U16, U21 och U26)

Mästerskap

Även på hemmaplan arrangeras stora 
mästerskap. Svenska mästerskap  
spelas i samtliga klasser och utöver  
de nämnda även för nybörjare.

Liksom i andra sporter spelas  
Allsvenskan i bridge. Det finns  
fem divisioner där Elitserien och 
Super ettan är de två högsta.

Sverige tillhör
världstoppen!

Damlaget försvarar  

VM-titeln 2022



Kathrine Bertheau satt som fem-
åring på toaletten och vägrade 

resa sig – om inte mormor lärde 
henne spela bridge. Det gjorde tyd-
ligen mormor med den äran, för nu 
är Kathrine rankad etta i världen!

— För mig är bridge det ultimata 
kortspelet och det finns alltid något 
att lära sig, även för de bästa. Ibland 
blir jag förvånad att nya situationer 
dyker upp som jag aldrig tidigare 
reflekterat över.

Förutom spel på klubben minst två 
kvällar i veckan finslipar Kathrine 
tekniken med partnern. Bridge är ju 
ett parspel, så att bli samspelt med 
partnern ger fördelar.

— En av mina bridgepartners  
spelade jag med i 13 år – och  
det var en viktig faktor för vår  
framgång.

Kathrine, på bild här till höger,  
ingick i det svenska damlag  
som vann VM-guld 2019 och  
sedan försvarade titeln 2022.

Världsetta!
— Att ta guld i VM känns fantas-
tiskt! Det är kvittot på all träning 
som lagts ner under året. 

En VM-turnering pågår i två veckor 
med inledande kvalificering och  
avslutande cupspel. 

Sverige har fyra spelare rankade topp-tio i världen! 
Världsetta på damsidan är Kathrine Bertheau.

Vägrade
lämna

toaletten!



Världen ligger öppen

E ftersom bridge spelas över hela 
världen finns möjlighet att resa 

på egen hand och besöka någon 
lokal bridgeklubb. Ett besök på en 
klubb i annat land öppnar nya dörrar 
och ger ofta vänner för livet.

Det arrangeras också bridgeveckor  
utomlands dit bridgespelare från alla 
länder välkomnas. 

Utöver det finns även organiserade 
bridge resor, ofta till soliga resmål, 
som kombinerar bridge och semes-
ter. Kanske golf eller sol och bad på 
förmiddagen, bridge på eftermidda-
gen och dans på kvällen!

Du kan ha glädje av bridge vart du än reser. 
I de flesta städer finns det minst en bridge-
klubb och som kan vara en del i att snabbt 
göra sig hemmastadd på en ny plats.

Upptäck 
bridgevärlden!



Från favoritfåtöljen där hemma kan du koppla 
upp dig och spela med dina vänner eller nya 
bekanta på någon av de sajter som erbjuder 
bridge. Är du ensam finns möjlighet att skaffa 
helt nya bekantskaper. Då tilldelas du slump-
mässigt en plats vid ett bord.  

På en del bridgesajter spelar man med  
ljud och bild och där ser du och pratar  
med de övriga vid bordet. Det är möjligen  
så nära bridgespel på klubb vi med 
nuvarande teknik kan uppleva 
framför datorn eller surfplattan. 

Bridge 
online

De flesta föredrar spel på klubben – men det går 
också att spela bridge på datorn eller surfplattan.

Det finns  
även kurser 

online!



Redan på 1500-talet spelades  
Triomfi i Italien och La Triomphe  

i Frankrike. Under 1600-talet blev 
detta känt som Trumph i England. 
Dessa spel saknade sannolikt stan-
dardiserade regler, liksom Whisk, ett 
spel som omnämns 1621.

Det verkar som om bridgen utveck-
lades på flera håll i världen ungefär 
samtidigt, bl a i Ryssland, Europa 
och Amerika. I vilket språk ordet 

Bridgens 
historia

bridge har sitt ursprung och vad det 
egentligen står för är det faktiskt 
ingen som med säkerhet vet.

Såväl i Amerika som Europa slog 
bridge på bred front igenom på 
1920-talet. Svenska Bridgeför-
bundet bildades 1933.

Spelet bridge uppstod i slutet av 1800-talet som en utveckling  
av dåtida kortspel, i första hand whisten.

”Bridge is the Kingof all card games.”
- Bill Gates –



Tusentals bridgespelare besöker varje 
sommar Bridgefestivalen i Örebro.  
Vid sidan om svenska mästerskap 
spelas ett stort antal öppna  
tävlingar. Vissa spelas med  
handikappberäkning – och 
därmed har även mindre 
rutinerade chans till en 
framskjuten placering. 

Deltagarrekordet i en enskild 
festivaltävling sattes tisdagen 
den 30 juli 2019, då hela 525 par 
(1 050 spelare) kom till spel.

Bridge-
festival
Bridgefestivalen pågår 
under tio dagar i månads- 
skiftet juli-augusti. Spelplats  
är Conventum Arena, Örebro.

BridgefestivalBridgefestival
29 juli – 7 augusti 202229 juli  7 augusti 2022

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •
•  Tävling för dig med max klöver- RESPEKTIVE max ruternål •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  SEMINARIUM FÖR NYA SPELARE FEM KVÄLLAR •
•  SWEDISH OPEN JUNIOR PAIRS 29-30JULI •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •
•  Tävling för dig med max klöver- RESPEKTIVE max ruternål •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  SEMINARIUM FÖR NYA SPELARE FEM KVÄLLAR •
•  SWEDISH OPEN JUNIOR PAIRS 29-30JULI •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Här finns tävlingar för alla – från nybörjare till elit.

•  En bronstävling med handikapp om dagen, med start kl 14.30 •
•  Två bronstävlingar om dagen, med start kl 10.00 och 19.00 •
•  Tävling för dig med max klöver- RESPEKTIVE max ruternål •

•  En silvertävling om dagen med start kl 15.30 •
•  SEMINARIUM FÖR NYA SPELARE FEM KVÄLLAR •
•  SWEDISH OPEN JUNIOR PAIRS 29-30JULI •

•  Lagtävlingen Chairman’s Cup •
•  Guldtävlingen Guldgruvan •

Vackra Örebro är en underbar sommarstad med många boendealternativ, 
massor av trevliga restauranger, caféer och promenadstråk. 

Festivalen hålls på Conventum Arena – mitt i stan.

Välkommen till Örebro 
och 2022 års Bridgefestival!

www.svenskbridge.se/festival-2022

Folkligt, 
festligt – 

Bridgefestival!



Nyfiken på bridge? 

INFORMATION FRÅN DIN BRIDGEKLUBB:

www.svenskbridge.se

Du kan även kontakta Svenska Bridgeförbundet på tel 019-277 24 80 
eller kansliet@svenskbridge.se så hjälper vi dig att hitta en klubb nära dig. 

Denna tidning är utgiven av Svenska Bridgeförbundet i mars 2023.

Kontakta din närmaste klubb 
för mer information!


