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ALLMÄNT 

Under det gångna året kan noteras att arbetet med nya hemsidan (BIT) har intensifierats. 

BIT- projektet är något försenat, men alltfler klubbar och distrikt har övergått till den nya 

plattformen. Förhoppningen är att den gamla sidan mer eller mindre kommer att kunna 

avslutas under kommande verksamhetsår då hela systemet med tävlingsadministration 

flyttar över i det nya systemet.  

I övrigt har verksamheten löpt på som sig bör, kurser, konferenser, klubbesök, tävlingar, 

bridgefestivalen och allt annat har genomförts som planerat. Nya mästare har korats och 

internationella framgångar noterats.    

 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordinarie ledamöter: 
Mats Qviberg, Lidingö, ordförande 

Pontus Silow, Stockholm, Vice ordförande och ITK 

Per-Olof Eriksson, Sandviken, Ekonomiansvarig 

Carl Ragnarsson, Linköping, TK 

Helena Axelsson, Sölvesborg, MK 

Christer Grähs, Oskarström, LK 

Per Leandersson, Stockholm, UK  

 
Suppleanter: 
Lasse Persson, Falkenberg, Organisationskommittén 

Ann Ohlsson, Tibro 

 
Sakrevisor: 
Bo Appelqvist, Göteborg, (avgått augusti 2016) 
 
Suppleant: 
Börje Dahlberg, Göteborg 
 
Valberedning: 
Stefan Westlund, Gävle 

Dan Nilsson, Malmö 

Sixten Ek, Skövde 
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Styrelsen har haft tre protokollförda möten under året. Varav ett var telefonmöte där 

närapå halva styrelsen satt på samma telefonanslutning. 

 

Antalet medlemmar var 26 910 (27 463) varav 3514 (4051) var introduktionsmedlemmar och 

338 (295) juniorer. Siffrorna inom parenteserna motsvarar föregående verksamhetsår. 

 

Svenska Bridgeförbundets tidning Bridge har under året kommit ut med 5 nummer. 

 

ORGANISATION 

Kansliet 

Kansliet har var lokaliserat till Idrottens Hus på Karlsgatan 28 i Örebro. Kansliet var dock 

under en period av verksamhetsåret tillfälligt flyttat till Aspholmsvägen 3, då Idrottens Hus 

rustades upp. Kansliet delar Idrottens Hus med SISU och flera andra idrottsförbund.  

Flera av förbundets medarbetare sitter på andra orter och har sin arbetsplats på lokala 

kontor eller jobbar hemifrån. 

 
Personal  
Kansliet i Örebro 
Johan Grönkvist Örebro 100% Ekonomi och allmänt                                                                                     

Mikael Svensson Örebro 100% Tävling och administration 

Björn Andersson Örebro 100% IT projekt samt teknik 

 
Övrig personal i landet 

Micke Melander Falkenberg 100% Verksamhetschef och konsulent  

Roger Wiklund Falkenberg 85% Konsulent 

Thomas Winther Sölvesborg 100% Konsulent 

Tommy Andersson Uppsala 100% Tävling och IT projektet 

Carina Wademark Lidingö 50% Webb och information 

Andreas Jansson Århus 50% Teknik 

Yvonne Ström Gävle 20% Ekonomi 

 

Björn jobbar nästan heltid med BIT- projektet som fortgår under nästa år. För övrigt så har 

Peter Ventura gjort saker i enlighet med vårt samarbetsavtal som vi har med Bridgeförlaget. 
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Ekonomi 

Efter att under förra året gjort en vinst på 137 tkr så blir årets resultat beskedliga +17 tkr. 

  

Förbundet har ett eget kapital på 3046 tkr, plus de fonder vi har som är: 

• Landslagsfonden har ökat med +213 tkr till 1433 tkr, då vi har haft ett billigt 

landslagsår. 

• Juniorfonden har i år förstärkts med +54 tkr samt att den gett ut -23 tkr i olika 

projekt. Fonden innehåller den 810 tkr nu. 

• Magnus Göranssonfonden har i år fått tillskott om 135 tkr i olika insättningar samt att 

den delat ut – 119 tkr i olika projekt. Fonden innehåller nu 258 tkr. 

Att SBF har klarat ett positivt resultat, trots oförändrad fast medlemsavgift sedan 1999, 

beror på att spelavgiften har givit mycket större intäkter än tidigare. Vilket varit en 

nödvändighet för att bland annat kunna genomföra BIT-projektet och andra projekt.  

 

På kostnadssidan ser det ut som förra verksamhetsåret. Det som ökat mest och tillkommit är 

kursmaterial om 81 tkr. Landlagskostnaderna har varit låga detta år, därför fonderades 150 

tkr till landslagsfonden då vi vet att dyrare år kommer.   

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 

TK har under året bestått av: 

Carl Ragnarsson, ordförande, Linköping 

Christer Grähs, Oskarström 

Henrik Johansson, Varberg  

Ryszard Sliwinski, Uppsala 

Tommy Andersson, adjungerad personal, Uppsala 

Thomas Winther, adjungerad personal, Sölvesborg 

 
Organisation av TK 

Ordföranden har haft huvudansvaret för den årliga översynen av Förbundets 

tävlingsreglementen, Tommy Andersson för det allsvenskans seriesystem samt 

semifinalplatsfördelningen i SM Lag, Christer Grähs för TL Steg 3-utbildningarna/-
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seminarierna, Thomas Winther för alla dokument kring TL-arbetet (t ex Våra vanligaste 

domslut m m) som finns på hemsidan och slutligen Henrik Johansson för korrekturläsning 

och faktagranskning av Förbundets tävlingsreglementen. 

 
Allsvenskan, SM-tävlingar och övriga förbundsarrangemang 

WBF:s kontinuerliga VP-skala (20-0 med decimaler) infördes denna säsong, obligatorisk för 

samtliga arrangemang i Förbundets egen regi. För distrikt och klubbar finns inga sådana krav, 

utan det står dem fritt att använda vilken skala de önskar. 

 

I Allsvenskan division 3 minskades antalet brickor per match från 24 till 20, utifrån önskemål 

från flera distrikt under de senaste Distriktsträffarna. Det huvudsakligen anförda skälet har 

varit synnerligen lång speldag (72 brickor) i kombination med resor till och från spelorten. 

För vissa lag har det tidigare inneburit att man startat sin dag kl 5 på morgonen och inte varit 

hemma förrän bortåt kl 22 på kvällen. Vad TK kunnat erfara har minskningen av antalet 

brickor generellt bemötts positivt. 

SM Lag Junior har innevarande säsong spelats som ett samarrangemang med Danmarks 

Bridgeförbunds motsvarighet (”DM Lag Junior”), eftersom båda länderna har brottas med 

likartade problem: att få vettig storlek på sina startfält i juniorklassen. Förslaget ställdes från 

Danmarks Bridgeförbund under sensommaren 2016 och det beslöts från båda ländernas sida 

att köra ett lag- och ett parmästerskap i samregi och därefter göra en utvärdering huruvida 

modellen fortsatt ska köras. Lagmästerskapet 2017 gick i Varberg och parmästerskapet i 

september kommer att spelas i Danmark (ort ännu ej bestämd). 

 
Statistik Allsvenskan och SM-tävlingar 

 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 
SM Par Veteran 612 646 560 642 571 444 
SM Par Dam 379 371 354 397 372 395 
SM Par Mixed 753 783 749 822 851 782 
SM Par Open 1126 1220 1154 1164 1174 1183 
SM Par Junior 15 13 13 11 27 20 
SM Par Nybörjare 207 266 231 250 291 308 
SM Lag Veteran 51 51 45 40 43 32 
SM Lag Open 320 351 356 352 330 356 
SM Lag Junior 7 7 9 7 8 10 
Allsvenskan div 4 207 200 196 199 220 221 
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Samtliga SM-finaler utom Öppen klass och juniorfinalerna spelades under Bridgefestivalen 

2017 i Örebro. SM Par Junior spelades i Varberg hösten 2016, SM Lag Junior gick av stapeln 

på samma ort i maj 2017. Nytt för i år var att den sistnämnda gjordes som ett 

samarrangemang med det danska förbundets motsvarighet. I tabellen ovan har endast 

svenska lag räknats med. SM Lag Open final spelades som vanligt i Örebro i Kristi 

Himmelsfärdshelgen 2017, liksom den avslutande omgången av Allsvenskans Elitserie hösten 

2016. Från Elitserien och SM Lag Open final samt SM Lag Junior final har bridgebio via BBO 

och Running Scores via SWAN-games arrangerats. 

 
Simultantävlingar 

Under verksamhetsåret har 72 (ifjol: 68) simultantävlingar arrangerats. Totalt 16 214 (ifjol: 

16 058) par deltog, vilket innebär ett snitt på 225 par (ifjol: 236) per tävling. Till varje 

simultantävling har en kommenterad givsamling publicerats, med Daniel Gullberg, 

Stockholm, som kommentator. 

 
Tävlingsledarlicenser och -fortbildningar 

14-15 januari 2017 arrangerades traditionellt TL Steg 3-seminariet på Scandic Väst i Örebro, 

med Christer Grähs, Henrik Johansson och Thomas Winther som kursledare. Hela 31 

tävlingsledare med Steg 2-licens eller högre deltog. 

 

ORGANISATIONSKOMMITTÈN (ORGK) 

ORGK har under året bestått av: 

Lars Persson, ordförande, Falkenberg 

Christer Grähs, Oskarström 

Carl Ragnarsson, Linköping 

Tomas Brenning, Enköping 

Micke Melander, adjungerad personal, Falkenberg 

Roger Wiklund, adjungerad personal, Falkenberg 

 

Organisationskommittén har normalt sett tre av förbundets större arrangemang på sin 

dagordning och spänner över frågor som finns i såväl TK som MK. Dessa är Bridgefestivalen, 
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Svenska Cupen och våra riksläger. Rikslägren är vartannat år dessutom nordiska vid vilket 

även nordiska juniormästerskapen för par spelas. 

 

Bridgefestival 2016 

Årets bridgefestival arrangerades 29 juli – 6 augusti på Conventum Arena i Örebro. När 

arrangemanget avslutades kunde ett nytt deltagarrekord sättas med 8418 par jämfört mot 

det tidigare 8359 från 2015. 2016 var det nionde året i följd där vi varit på Conventum Arena 

och det kan vara värt att notera att vi varje år noterat ökade deltagarantal, motsvarande 

siffra för år 1 i Örebro var 5828 par.   

För 2016 var de stora förändringarna arrangemangsmässigt att ett försök gjordes med en 

Bridge-Golf tävling som inledde (tjuvstartade redan på torsdagen den 28 juli) och att det 

tillkom en ny kort silverlagtävling i programmet.  

 

Svenska Cupen 

Svenska Cupen arrangerades för fjärde året i följd med 470 lag till start, 467 året innan, och 

vann tävlingen gjorde Scania från Malmö med Thomas Andersson, David Probert, Anders 

Wirgren och Johan Bennet. Slutspelet ägde rum den 10-13 november och för tredje året i 

följd på Bridgens Hus i Uppsala. 

 

Riksläger  

Då 2017 var ett år utan NM arrangerades bara ett riksläger. Arrangemanget hölls på Arena 

Vesterhavet i Falkenberg den 13-17 april. 29 juniorer deltog med spelare från USA och 

Skottland med i deltagarlistan. 

 
LAGKOMMISSIONEN (LK) 

LK har under året bestått av: 

Christer Grähs, ordförande, Oskarström 

Henrik Johansson, Tvååker 

Carl Ragnarsson, Linköping 

Sven-Olof Flodqvist, Lund 

Tommy Gullberg, Hägersten 
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Torbjörn Gustavsson, Ekerö 

Jan Kamras, Tel Aviv 

Linus Jorner, suppleant, Örebro 

 

LK arbetar med följande uppdelning: 

Lagtolkningsinstans 

Hanterar enbart ärenden som består av ren lagtolkning. Består av personer med gedigen 

kunskap om bridgelagar. 

Christer Grähs, ordförande, Henrik Johansson och Carl Ragnarsson samt suppleant Linus 

Jorner. 

 

Bedömningsfall 

Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment. 

Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och 

Jan Kamras. Suppleanter Carl Ragnarsson, Linus Jorner och Henrik Johansson. 

 

Antalet ärenden har varit 12 (förra året 8). Av dessa avgjordes 8 (1) ärenden i samband med 

Bridgefestivalen i Örebro.   

 

LK har utanför Bridgefestivalen haft jour under SM-finaler och sista omgången i allsvenskan 

för division 1-3. 

 

LK har i Tidningen Bridge medverkat med artiklar i lagtolkningsfrågor. 

 

UTTAGNINGSKOMMITTÉN 

 

Uttagningskommittén har under året bestått av: 

Per Leandersson, ordförande, Stockholm 

Jan Kamras, Tel Aviv 

PG Eliasson, Öppen klass, Sollentuna 

Tommy Gullberg, Seniorklass, Hägersten 
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Andreas Könyves, Damklass (tom 16-09-30) 

Kenneth Borin, Damklass (from 16-10-01) 

Martin Löfgren, Juniorklass, Linköping 

Carina Wademark, adjungerad personal, Lidingö 

 

Vi kan se tillbaka på ett mycket lyckat år som nedanstående rapporter också visar på. 

Resultatmässigt är vi en av världens bästa bridgenationer, kanske den bästa. Vägen till 

framgång har byggts under många år där träning har gett utslag.  

 

Under året har vi också fått se en ökad samverkan mellan de olika landslagen vilket är en 

positiv trend. Just det faktum att våra bästa delar med sig till yngre hungriga spelar är en 

mycket starkt bidragande orsak till framgång. 

 

Flera av våra bästa spelare deltar också i amerikanska stortävlingar vilket är mycket 

utvecklande. Extra roligt att de är fler och fler för varje år som får denna möjlighet, 

konkurrensen om landslagsplatser ökar. 

 

En av de verkliga framgångsfaktorerna är att nästan alla lag alltid kvalar in till VM. Det skapar 

kontinuitet vilket är en mycket central fråga.  

 

Öppen klass  

Vi lyckades inte tillfullo följa upp förra årets exempellösa framgångar. Jag har löpande 

redovisat våra aktiviteter i Captain’s log via vår hemsida. Här kommer ett utdrag. 

World Bridge Games 

Vi åkte med höga förhoppningar och allt såg bra ut. På förhand tyckte vi att vi hamnat i en 

lätt kvalgrupp. Nu visade det sig att så inte var fallet. Österrike och Spanien överraskade 

stort i vår grupp och tog andra resp. tredje platsen i gruppen efter Nederländerna men före 

Sverige. Vi var dock aldrig riktigt hotade på upploppet (fem lag direktkvalificerade) och allt 

kändes bra. 
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Lottningen inför knockout (16 lag) såg dock ganska tuff ut men så är det, nu finns inga lätta 

lag kvar. 

Första matchen mot Japan vanns komfortabelt. Noteras kan att fem av de sex lag som gick 

vidare från Sveriges grupp överlevde första ronden. 

Polen i kvartsfinalen var ingen drömlottning och det är bara att konstatera att de blev för 

svåra än en gång. Vi hade hoppats på revansch för förlusten i VM-finalen men den får vänta. 

Även denna gång blev det en väldigt hård match där polackerna vann med 23 imp över 96 

brickor. Sverige tog ledningen och matchen var helt jämn med drygt 20 brickor kvar. Bara att 

konstatera att det är små marginaler som avgör när motståndarna är av yppersta världsklass. 

Champions Cup 

Skalman representerade Sverige i denna prestigefulla tävling. Jonas Pettersson - Krister 

Ahlesved, Niklas Warne – Tommy Bergdahl hade förstärkt med Daniel Gullberg – Mikael 

Grönkvist. Grundspelet blev ingen succé men de lade beslag på nionde platsen i den sista 

knockoutomgången. En bidragande orsak till detta relativt sett svaga resultat var att Niklas 

Warne inte kunde delta. 

Uttagningstävling till NM 

För första gången på länge bjöd jag in till en ren uttagningstävling till NM. Resultaten har 

redovisats på annat ställe men toppen blev: 

1. Johan Sylvan – Frederic Wrang 

2. Marion Michelsen – Per-Ola Cullin 

3. Peter Bertheau – Simon Hult 

4. Christer Bjäring – Johnny Östberg 

5. Ola Rimstedt – Micke Rimstedt  

Baserat på det resultatet och mina förutsättningar tog jag ut NM-laget: Marion Michelsen – 

Per-Ola Cullin, Peter Bertheau – Simon Hult och Ola Rimstedt -  Micke Rimstedt. 

Turbulens i truppen 

Uttagningstävlingen var kanske för tuff för de inblandade för sedan dess har minst tre av 
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mina par i truppen valt att avsluta sin gemensamma satsning. Bridgen i toppen i dag kräver 

tid och det är inte så lätt att lägga ner det arbete som krävs om resultaten inte riktigt 

infinner sig. 

Ett av de par som avslutat sin satsning är Bertheau – Hult, vilket innebär att Östberg – 

Bjäring tog deras plats i NM-laget. Ett annat par som valt att avsluta sin satsning är Fredin – 

de Knijff. Detta har lett till att Bertheau – Fredin beslutat sig för att satsa. Detta kan komma 

som en överraskning för många men jag vet att de båda hett längtar tillbaka till landslaget 

efter en tid i kylan. 

Seger i NM 

Efter diverse turer blev NM-laget: 

Marion Michelsen – Per-Ola Cullin, Ola Rimstedt – Mikael Rimstedt och Johnny Östberg – 

Christer Bjäring. 

För första gången på många år lyckades vi vinna NM. 

Neighbour Challenge 

Johan Upmark – Fredrik Nyström och Peter Fredin – Peter Bertheau 

Resultatet blev en andra plats efter Tyskland. Helt godkänt resultat. 

Bermuda Bowl 

Fredrik Nyström – Johan Upmark, Johan Sylvan – Frederic Wrang och Micke Rimstedt – Ola 

Rimstedt. 

I skrivande stund pågår de sista förberedelserna inför Lyon. Även om BB inte ligger inom 

verksamhetsåret har det hela tiden varit det vi siktat på. 

Väldigt svårt att få till några omfattande förberedelser eftersom spelarna är proffs och har 

väldigt många uppdrag. Bröderna Rimstedt är dessutom juniorer. Vi har ett starkt lag och det 

finns inga lag som skrämmer oss. 

Sammanfattning 

Ett mellanår, men kvartsfinal i MG och vinst i NM är inte dåligt. 



12 Verksamhetsberättelse 2016-2017 | SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 
 

Svensk elitbridge är starkare än någonsin. Juniorerna har utvecklats enligt plan och det var 

inga problem att ta ut dem till BB. Bredden på toppen ökar och framgångarna på 

juniorfronten är exempellösa. Detta leder till en verklig konkurrenssituation i öppna laget. 

Måste än en gång tacka Carina Wademark för hennes stöd till landslaget. 

Förutom alla redan nämnda tävlingar har även öppna EM i Montecatini spelats där vi kan 

notera att Johan Upmark vann silver med ett transnationellt lag i Öppna Mixed lag. 

Veteranklass 

I World Bridge Games, Wroclaw, Polen representerades Sverige av Johnny Östberg – PG 

Eliasson, Sven-Åke Bjerregård – Anders Morath och Göran Selldén – Björn Wenneberg. Laget 

kvalificerade sig till slutspel genom att bli tredje lag i grundspelet men slogs ut i 16-

delsfinalen av Taiwan. I den efterföljande partävlingen ställde Selldén-Wenneberg upp med 

den äran och vann OS för seniorer par.  

 

Under senare delen av verksamhetsåret har målet varit att ta fram ett bra landslag till VM 

(Bermuda Bowl) i Lyon, Frankrike, som spelas i augusti 2017. Sverige kvalificerade sig till VM 

genom andraplatsen i EM i Budapest 2016. 

 

28-29 januari 2017 spelades Observationstävlingar i Stockholm tillsammans med juniorer. 

Bengt-Erik Efraimsson och Mats Axdorph dominerade fullständigt tävlingen. Christer Bjäring 

- Johnny Östberg distanserade också det övriga fältet. De två paren nominerades direkt efter 

OBS-tävlingen till VM-laget. 

 

Som tredje par till VM nominerades senare Sven-Åke Bjerregård – Anders Morath. PG 

Eliasson – Lars Ramquist utsågs till reservpar. 

Tommy Gullberg blir kapten i VM och Carina Wademark blir coach. 

Under våren har laget spelat ett stort antal träningsmatcher på BBO. Paren planerar också 

att delta på bridgefestivalen i Örebro. 
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JUNIORKLASS  

Verksamhetsåret inleddes med en ny tradition, ”Uppladdningsläger” för den del av 

juniortruppen som skall representera. I juli 2016 samlades därför de tre VM-lagen U26, U21 

och U16 på Tofta Gård, där vår vistelse sponsrats av Hans och Mia Johansson. 

  

Precis efter uppladdningslägret spelades öppna JEM par i Liepaja, Lettland. Endast ett par 

från Sverige deltog, men gjorde det med den äran: det blev en överlägsen seger (c:a 7 

procentenheter före tvåan) och därmed Europamästartitlar för Simon Hult och Adam Stokka. 

VM blev sedan en framgång för U26 där vi tog Sveriges första VM-medaljer i ett ”slutet” VM. 

Polen som blev för svåra för oss i semifinal tog guld. Det blev mindre framskjutna placeringar 

för våra tillväxtgrupper U21 och U16, men den största framgången blev nog ändå att av fyra 

möjliga ”Joan Gerard awards” (för mest sportsliga uppträdande) gick två till Sverige via 

Micke Grönkvist och Isis Lundqvist. 

 

En reducerad budget har kompletterats med generösa bidrag till Truppfonden. Dock är 

lejonparten några få, men stora bidrag, medan det varit mer tunnsått med ”små-men-

många”. Detta gör Truppfondens insamling till något mindre hållbart. Totalt har vid 

berättelsens skrivande drygt 100,000 kr kommit in, av vilket c:a hälften har förbrukats under 

de två säsonger Truppfonden existerat. 

Truppen har bestått av 36 medlemmar: 11 i segment U26, 8 i segmentU21, 4 i segment 

U26w och resten i U16. Antalet har varierat något under säsongen. 

 

Två truppläger har avhållits: ett i Stockholm (november) och ett i Varberg (april). I tillägg till 

coacherna PO Sundelin och Tom Gärds har ideella insatser även gjorts av Calle Ragnarsson, 

Catarina Midskog, Janne Malmström och Eva Abragi. BK S:t Erik/Nya Bridgeskolan ställde 

upp med lokaler i november, hela BK Albrekts öppnade upp för vårt vårläger och minst 10 

personer arbetade dygnet runt för att ge oss bästa möjliga förhållanden. Lägren har 

innehållit teori (uppdelat i tre grupper där U26w jobbat med U21), praktik (spel med 

genomgångar) och teambuildingövningar. Sammanhållningen i truppen måste sägas 

vara mycket bra, inte minst hur de äldre juniorerna tar hand om de yngre. 
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White House Juniors spelades i mars med Simon Hult – Adam Stokka och bröderna Mikael 

och Ola Rimstedt för Sverige. Holland blev för svåra i semifinalen i år igen. Förutom detta har 

juniorerna spelat legio tävlingar med oftast stora framgångar, inte minst bröderna Rimstedt i 

Blue Ribbon pairs och seger både i Allsvenskans Elitserie och SM lag. 

  

JNM avgjordes i Oslo i påskhelgen. Sverige deltog i alla fyra klasser med 4-mannalag utan 

ersättare. I U26 blev Sverige Nordiska Mästare genom Ida och Mikael Grönkvist samt 

Johannes Matsson och Daniel Anteryd. I klassen U 21 blev det också seger med avgörande 

på sista brickan (en tradition U21 senare skulle bygga vidare på) genom Castor Mann – Erik 

Hansson – Sanna Clementsson – Alexander Sandin. En tredje guldmedalj bärgades av 

kvartetten Moa och Irma Petersén samt Sara Strömberg – Sofia Sundström i klassen U26 

women. I den fjärde klassen U16 blev det en tuff avslutning och finalförlust, men dock silver, 

till Markus Bertheau – Andreas Abragi samt Isis och Tiger Lundqvist. Kaptener var Kathrine 

Bertheau (U16) och Martin Löfgren (övriga) medan Tom Gärds var coach. Summa tre guld 

och ett silver! 

 

Säsongen avslutades, och den nya påbörjades, under samma weekend (juni/juli) med ett 

nytt ”uppladdningsläger”, endast en vecka före start av JEM, ett mästerskap som dock 

hamnar i nästa verksamhetsår. 

  

Damklass 

Säsongen inleddes med Mind Games i Wroclaw, Polen 3-17 september 2016. 

Det svenska damlaget åkte ut i kvartfinalen mot de blivande mästarna USA efter en 

spännande match där Sverige var nära att gå ikapp. I det svenska laget spelade Catharina 

Ahlesved- Maria Grönkvist, Pia Andersson-Kathrine Bertheau och Emma Övelius-Ida 

Grönkvist. 

Inför kommande VM användes Neighbour Challange och NM som träning, 

 

I NM som spelades 2-4 juni i Horsens, Danmark knep de svenska damerna ett silver med 

följande lag: Pia Andersson-Kathrine Bertheau och Sandra Rimstedt-Emma Övelius. 
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Landslaget som representerar Sverige i VM i Lyon är Cecilia Rimstedt-Ida Grönkvist, Sandra 

Rimstedt-Emma Övelius och Pia Andersson-Kathrine Bertheau. 

 

Under första delen av verksamhetsåret var Andreas Könyves förbundskapten med Börje 

Rudenstål som assistent. Sedan 1 oktober är Kenneth Borin förbundskapten för 

damlandslaget. Under hela resan har Carina Wademark fungerat som coach och varit en 

mycket positiv kraft i laget.  

 

MEDLEMSKOMMITTÈN (MK) 

MK har under året bestått av: 

Helena Axelsson, Ordförande, Sölvesborg   

Peter Ventura, Karlbo 

Lars Lundqvist, Gryt 

Linnea Edlund, Uppsala 

Roger Wiklund, adjungerad personal, Falkenberg 

Andreas Jansson, adjungerad personal, Danmark 

Carina Wademark, adjungerad personal, Stockholm 

 

MK har under året arrangerat sex utbildningar baserad på klubbfunktionärsmaterialet. 

MK har i samarbete med ORGK genomfört Rikslägret för juniorer på Arena Vesterhavet i 

Falkenberg. Förutom svenska deltagare deltog även juniorer ifrån Skottland & USA. 

 

MK har ekonomiskt stöttat juniorboendet under festivalveckan i Örebro. 

 

Tidningen Bridge utkom under verksamhetsåret 2016–17 med fem nummer. 

 

MK har tillsammans med Utbk inlett en satsning på Bridge-TV, bland annat med rapportering 

från mästerskap. 
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UTBK) 
 

UTBK har under året bestått av: 

Helena Axelsson, ordförande, Sölvesborg 

Catharina Ahlesved, Stockholm 

Roger Wiklund, adjungerad personal, Falkenberg 

 

Utbildningskommittén nybildades i samband med styrelsens möte i maj 2016 då den 

tillträdda ordföranden tvingades avstå fortsatt styrelsearbete. 

 

Utbk håller på att ta fram ett utbildnings-, rekryteringspaket främst inriktat mot juniorer. I 

detta paket ingår även foldern ”Minibridge” som kan användas vid alla former av 

introduktionsbridge eller liknande. 

 

Utbk har inlett en satsning på Bridge-TV, där vårt kursmaterial överförs från bok- till rörligt 

media. 

 

IT-KOMMITTÈN (ITK) 

IT-kommittén har under året bestått av: 

Pontus Silow, ordförande, Bromma 

Johan Grönkvist, adjungerad personal, Örebro 

Carina Wademark, adjungerad personal, Lidingö 

Björn Andersson, adjungerad personal, Örebro 

Tommy Andersson, adjungerad personal, Uppsala 

Tomas Brenning, adjungerad personal, Enköping 

 

Kommittén har fortsatt med arbetssättet där kommunikation och samverkan i första hand 

har skett via en internetbaserad samarbetsplattform, telefonmöten varje tisdag och fysiska 

träffar i form av workshops 2 gånger per år. I varje workshop sätts agendan för den 

kommande periodens förvaltning samt ny- och vidareutveckling av våra lösningar.  
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BIT (Bridge-IT) har under 2016- 2017 varit det största verksamhetsområdet för ITK och vi har 

närmat oss punkten då det gamla kan stängas ner och istället skötas via BIT. Samtliga distrikt 

och en stor mängd klubbar har nu sidor i BIT. En stor mängd utveckling och rättningar har 

betats av under året (se under Nyheter på BIT-sidan http://www.svenskbridge.se/bit för 

beskrivning av allt som har hänt under året). 

 

En viktig förändring i BIT är den nya framsidan, som grupperar den information som de flesta 

vill ha snabba ingångar till. Designen med brickor, vilka representerar olika huvudsakliga 

informationsområden, är mer överskådlig och gör BIT lättare att navigera i än den tidigare 

spaltbaserade framsidan.  

 

Ett betydande tillskott till BIT under året är introduktionen av Bridge-TV, som har varit 

mycket uppskattat av våra medlemmar. Video är något som vi vill fortsätta att utveckla, 

avseende såväl verksamheten som tekniken. Överhuvudtaget har vi idag alla tekniska 

möjligheter att bli bättre på att använda olika typer av media och kanaler, vilket kommer att 

betyda mycket för både produktion och konsumtion av bridgeinformation. 

 

En annan viktig nyhet släpptes i slutet av verksamhetsåret: info.svenskbridge.se. Det är en 

svensk omarbetning av det danska konceptet Bridgens Dag. Det är en utmärkt portalsida för 

de som inte spelar bridge, men som vill veta mer. Hit skall vi leda webbtrafik som till största 

delen utgörs av icke-medlemmar och andra intressenter (t ex skolor, politiker och 

presskontakter). 

 

Förbundet har inte haft stora problem med krascher eller nertid i Spader eller BIT, men vi 

kan se en ökande trend med seghet och andra problem när antalet användare och mängden 

information ökar. Vi har en pågående diskussion om kapacitet med vår driftspartner och 

frågan kommer att fortsätta bevakas under nästa verksamhetsår.  

 

DISCIPLINNÄMDEN (DN) 

Disciplinnämnden har under året bestått av: 

Per-Ola Cullin, ordförande, Stockholm 

http://www.svenskbridge.se/bit
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Ingemar Borg, Hallsberg 

Jan Lagerman, Täby  

Tobias Törnkvist, Göteborg    

Vidar Wahlestedt, Karlskrona   

Roger Wiklund, adjungerad personalen, Falkenberg   

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret juli 2016 – juni 2017 har DN hanterat 15 ärenden. 14 av dessa är 
avslutade, och beslut i det ännu ej avslutade kan förväntas innan verksamhetsårets slut.  

 
 
Ordförande    
 

 
Mats Qviberg  Pontus Silow  Per-Olof Eriksson 
 
 
 
Carl Ragnarsson Lars Persson  Helena Axelsson  
 
 
 
Per Leandersson Christer Grähs Ann Ohlsson  
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