
Efter ett drygt år av den fruktansvärda covid-pandemin ser vi ett 
ljus i änden av tunneln, även om vi ännu absolut inte kan blåsa 
”faran över”. Vaccinationstakten har gått upp och prognosen är 
att alla över 18 ska vara fullvaccinerade under sommaren.

Det innebär att vi bör se på hur vi ska kunna återöppna verksam-
heten i hjärtat av Svensk Bridge: klubbarna. 
 
Naturligtvis måste ett återöppnande ske när medlemmarna känner 
sig bekväma med det och också på ett så säkert sätt som möjligt.

Jag ber att du läser den bifogade beskrivningen och inbjudan till Svensk Bridges projekt 
”LiveBridge”. Vi valde ordet ”Live”, även om det är engelska, för att man kan tolka det på två 
lika fina sätt: live-bridge med riktiga människor kring ett riktigt bord, men också som verbet 
”leva” – vi vill börja leva vår fantastiska tankesport igen!

Nätbridgen har varit en livlina, och enligt de flestas åsikt kommer den att spela en betydligt 
viktigare roll, såväl för spel som undervisning, i framtiden än före pandemin. Men jag tror 
att de flesta längtar tillbaka till klubbens nära gemenskap i sin klubblokal!

Oavsett när du och din klubb tänker sig att åter slå upp dörrarna, och i vilken omfattning, 
är det dags att börja planeringen nu. Därför bjuder vi in till några möten där vi kan dryfta 
frågor om återöppningen, höra synpunkter och dela med oss av egna erfarenheter. Mötena 
kommer, som du kan se av inbjudan, att ske i början av juni månad. Det är viktigt att du och 
din klubb, och även ditt distrikt, deltar! Om du anser att allt ser klart ut kanske du kan ge 
tips till andra som inte är lika säkra på sin sak, och kanske kan man också ge varandra hjälp i 
början – en ”start-kabel”!

Du tillönskas en riktig fin vår och jag hoppas se dig vid något av våra möten!
 
 
 
Martin Löfgren  
Ordförande 
Svenska Bridgeförbundet

Live Bridge
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För ett år sedan hade vi just börjat inse 
att världen drabbats av en pandemi, 
men vi insåg verkligen inte vidden av 
det som börjat ske. Vi spekulerade om 
Bridgefestivalen skulle kunna genom-
föras, och trodde att det mesta skulle 
vara tillbaka till normalt mot hösten. 
 Ett år senare har vi förlorat tusen-
tals medmänniskor i Sverige. Några 
har också drabbats hårt i sitt arbetsliv 
eller som näringsidkare. Det mesta av 
livespel ligger nere och vi har vant oss 
vid onlinespel. 
 Nu väntar vi på att vaccinationstak-
ten ska öka och att de flesta i Sverige 
ska vara stuckna framåt sommaren. 
Det är dags att tänka framåt!
 Redan före pandemin var SBF i en 
nedåtgående spiral vad gäller antal 
medlemmar, och detta har förstärkts 
av nedstängningen. Vi har alla blivit 
ett år äldre, medan ”påfyllningen” i 
stort sett varit noll. Vi behöver inte 
bara bryta denna trend, utan även se 
till att de spelare som var aktiva för 
ett år sedan känner sig motiverade att 
komma tillbaka till tävlingsbridgen.
 Alltså: utmaningar både på kort och 
lång sikt.
 Som jag ser det är samarbete på våra 
olika nivåer absolut nödvändigt. På 
förbundsnivå började vi redan förra 
året att diskutera strategiska frågor, 

något vi hade önskat ta upp på Di-
striktsträffen. P g a Covid nödgades vi 
skjuta frågan framåt. Vi vill ha en dis-
kussion med distrikten framåt somma-
ren och önskvärt är att få fart på detta 
viktiga arbete inför Riksstämman.
 Men vi måste komma igång med 
klubbspelet igen så fort våra medlem-
mar känner sig trygga med att mötas 
”på riktigt” igen. Våra klubbar är vårt 
hjärta! Detta kommer att bli en både 
viktig och arbetsam uppgift där vi alla 
måste hjälpa till. Några kommer att 
se det som självklart att gå tillbaka till 
klubben så fort den öppnar. Andra 
är mer tveksamma. Några som just 
börjat spela bridge efter en kurs kan-
ske har tappat kontakten med oss och 
behöver återknyta den.
 Vi måste naturligtvis respektera så-
väl dem som inte rusar till klubben till 
öppningsdagen, liksom tillse att mil-
jön fortsatt är så säker som myndighe-
ternas riktlinjer tillser. Men planering i 
god tid är förstås av godo! 
 Dela med dig av dina tips för hur vi 
bäst tillser återöppnandet på forumet 
på vår hemsida! 
 Ha en riktigt fin vår, ”stay safe” och 
må du alltid peta in rätt motståndare! 
 Men var snäll och ge en favör till 
mig när vi – som jag hoppas – snart ses 
vid de riktigt gröna borden igen!

I pandemins spår finns utmaningar både på kort och lång sikt – men det är nu 
tid att planera för klubbens återöppnande, skriver Martin Löfgren i ledaren.

Ljus i änden av tunneln?

Martin Löfgren ordförande 
martin.lofgren@yahoo.se

SVENSKA CUPEN 2021
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, så länge 

sådana lag kvarstår. Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.

Anmälan* av lag är öppen t o m 26 april 2021. 
Spelstart 3 maj 2021. 

Rabatt till lag som anmäler* sig före 19 april 2021.

Intentionen är att så många matcher som möjligt ska kunna spelas live. Med anledning av pandemisituationen  
kan matcher ha förutsättningen att spelas online, om inte båda lagen är överens om att spela live. 

För anmälan av lag och mer information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021. 
* Lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på BG 819-0183 och anmälan är gjord på hemsidan.

Vinnare 2020: Storsjöbygden Morgan med Leif Trapp, Alexander Sandin, Gunnar Elmroth, Thomas Karlsson och Bosse Sundell. På bilden 
saknas Morgan Svensson och PG Eliasson.


