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Hej! Här kommer några ord från Upplands bridgeförbund. Vi vill också passa på att önska klubbar och 

medlemmar en god jul, och ett gott nytt bridgeår! 

 

Innehållsförteckning: 

DM/SM-lag-kval 

DM/SM-damer 

DM/SM-mixed 

Utbildningar 

Kommande tävlingar 

 

DM/SM-lag-kval 
Denna säsong har Uppland fått ihop 27 lag i distriktsmästerskapet. Fantastiskt trevligt med så stor 

uppslutning.  

Kval spelas på tre orter, och finalen spelas i Uppsala.  Tävlingskommittén har beslutat att ge dispens 

för att köra kvalet över 70 brickor, för att kunna få till ett jämt antal brickor på de ställen där alla lag 

möter varandra.  

Uppsala – 12 lag, 4 lag går vidare till slutspel  

I Uppsala så spelas kval vid tre tisdagar, då ordinarie ligaspel har uppehåll. Redan nu är 4 av 6 

matcher spelade, och resultat finner ni här: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6580  

Enköping – 6 lag, 2 lag går vidare till slutspel 

Kvalet spelas över två tillfällen, 2 matcher är spelade, och 3 återstår.  

Resultat: http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6652  

Norrtälje – 8 lag, 3 lag går vidare till slutspel 

I Norrtälje har man valt att spela alla matcher söndag 1 februari. Alla möter alla över 10-

brickorsmatcher.  

Tabell: http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6653  

Finalen omfattar tio lag, nio från kvalet plus fjolårs DM-mästare (Schackalerna). Den spelas lördag 7 

mars, lördag 22 mars och söndag 23 mars, tre matcher per dag. Förhoppningen är att Uppland får 

fyra platser till SM-lag-semifinal (jämfört med 2 föregående år). 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6580
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6652
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6653
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DM/SM-damer 

  
Gudrun Jonsson & Margareta Engfors, Jenny Evelius-Nohrén & Ylva Karlsson-Uisk,  

samt Lillemor Zander & Karin Wiman 

Fullständig resultatlista: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.171424 

DM/SM-mixed 

 
Mikael Fahlander & Maggan Mattsson, Rolf Westman & Elisabeth Stanley,  

samt Kjell Simonsson & Joanna Tenggren 

Fullständig resultatlista: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.171425 

Även i år spelades DM-Damer i 

Enköping. Ett stort grattis till 

vinnarna, och ett stort tack till 

Enköpings BS för 

arrangemanget! 

 

1:a - Jenny Evelius-Nohrén & 

Ylva Karlsson-Uisk, 

Uppsalabridgen 

2:a - Karin Wiman & Lillemor 

Zander, Enköpings BS 

3:a - Margereta Engfors, PBF 

Uppsala & Gudrun Jonsson, 

Uppsalabridgen 

 

1:a med handikappberäkning: 

Ping Huang & Margareta Levin-

Blekastad, Uppsalabridgen 

23 par deltog, preliminärt 2 

platser till SM 2015. 

DM-Mixed spelades i Uppsala 

lördagen 6 december. 30 par 

deltog. 

 

1:a - Rolf Westman, 

Uppsalabridgen & Elisabeth 

Stanley ABB BK  

(Ej DM-guld) 

2:a - Joanna Tenggren & Kjell 

Simonsson, Rimbo BK  

(DM-guld!) 

3:a - Maggan Mattson & Mikael 

Fahlander, Uppsalabridgen 

1:a med handikappberäkning: 

Leif Grund & Lilian Carlzon, 

Uppsalabridgen 

Preliminärt 2 platser till SM. 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.171424
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.171425
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Utbildningar 
En tävlingsledarutbildning för steg 2 hölls i Uppsala 18-19 oktober. Nio personer deltog, och vi 

gästades av granndistrikt i alla vädersträck.  

En månad senare arrangerades en träff för distriktets aktiva tävlingsledare. Det blev en dag fylld med 

frågor om regler, ruter, rutiner och annat. Träffen samlade tretton deltagare, och för den 

intresserade finns en sammanfattning av dagen här: http://uppland.svenskbridge.se/Kurs/20141116-

TL.pdf  

Till vårterminen återkommer vi med datum för en utbildning som fokuserar enbart på Ruter.  

Kommande tävlingar 
Upplands bridgeförbund anordnar: 

DM-Singel, lördag 24 januari, Uppsala/Bridgens hus: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181523  

Klöverträffen, söndag 1 februari, Uppsala/Bridgens hus: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181525  

DM/SM-Veteraner, söndag 8 februari, Uppsala/Bridgens hus: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181526  

Allemansträffen, lördag 14 mars, Uppsala/Bridgens hus 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181527  

Övriga inbjudningstävlingar i distriktet: 

Uppsalabridgen: Fyristräffen, fredag 26 december: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.178322 

Uppsalabridgen: Vikingaträffen, söndag 4 januari: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.178323  

Norrtälje BS: Roslagsträffen, söndag 15 februari:  

Ännu ingen tävling upplagd i Spader.  

Mariehamns BK: Ålandsbridgen, 28-29 februari: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.177974  

 

På vår hemsida hittar du aktuellt spelprogram, samt inbjudan till tävlingar i 

distriktet: http://uppland.svenskbridge.se 

För att se resultat i spelade tävlingar kan du besöka oss i Spader: 
http://www.svenskbridge.se/spader/clubs/2  
 
E-post: upplands.bridgeforbund@gmail.com 
Telefonnummer till Bridgens hus i Uppsala: 018-24 59 56 

http://uppland.svenskbridge.se/Kurs/20141116-TL.pdf
http://uppland.svenskbridge.se/Kurs/20141116-TL.pdf
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181523
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181525
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181526
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181527
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.178322
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.178323
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.177974
http://uppland.svenskbridge.se/
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