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Det blev sannerligen ingen vanlig marsmånad för oss bridgespelare och april ser inte så mycket 
mer lovande ut. De flesta bridgeklubbar har antingen kraftigt skurit sin verksamhet eller helt 
stängt ned i väntan på att Coronakrisen ska upphöra. Detta har bland annat medfört att  
spelandet på Funbridge, BBO och andra plattformar fullständigt exploderat – inte bara i  
Sverige utan i hela Bridgevärlden.  
 
Vad gäller Coronakrisen och bridge uppdaterar vi löpande följande sida med information: www.svenskbridge.se/node/69979.

SAMARBETSPARTNERS
I detta utskick bifogas information och 
erbjudanden från två samarbetspart-
ners, Reseskaparna & Grand Tours.

 
<<<NÄSTA UTSKICK>>>

Nästa utskick kommer i din  
e-postlåda den 1 maj.

NORDIC JUNIOR CAMP
Den 21 – 24 maj arrangeras Nordic 
Junior Camp som också är vårt 
riksläger för våra juniorer. Det hela 
kommer äga rum på Scandic Grand 
Hotel i Örebro.  

Givet de rådande omständigheterna 
kommer beslut om genomförande av 
Nordic Junior Camp att fattas i mit-
ten av april.  Vi uppmanar dig ändå att 
anmäla dig! Riksläger är en höjdare 
för våra juniorer då de får spela med 
och mot andra juniorer samtidigt 
som de lär känna likasinnade från 
hela Norden under några höginten-
siva dagar. Separat inbjudan bifogas.

ÄNDRING AV AVGIFT 
Om ni tänker ändra er klubb- eller 
distriktsavgift till spelåret 2020-2021 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 15 april 2020. 
 
Ring 019-277 24 80 eller e-posta 
kansliet@svenskbridge.se.

BRIDGEFESTIVALEN 2020 
Bridgefestivalen riskerar också att 
kunna påverkas av Coronakrisen. 

Här vet vi dock inget mer just nu 
och vi följer löpande nyheter samt 
rekommendationer från våra myndig-
heter. Beslut kommer att fattas senast 
1 juni om vad som kommer att ske. 

Vi hoppas dock att allt ska kunna ar-
rangeras som vanligt, all information 
om 2020 års Bridgefestival finns här:  
 
www.svenskbridge.se/festival-2020/.   

TÄVLINGAR PÅ FUNBRIDGE 
För en månad sedan gick startskottet 
för vår nya bridgeklubb på Internet. 
Varje dygn har du nu möjlighet att 
spela två partävlingar på Funbridge, 
vissa med IAF beräkning.  
 
Mer information finns här:  
www.svenskbridge.se/funbridge.

TÄVLINGAR PÅ BBO
Vi arbetar i skrivande stund med att 
få igång verksamhet så att våra klub-
bar (de som vill) ska kunna arrangera 
tävlingsspel på BBO, när deras vanliga 
verksamhet ligger nere.  
 
Här finner du all information om 
detta till dig som klubb och dig som 
spelare:  
www.svenskbridge.se/bbo/hem. 

NYBÖRJARTRÄFFEN 
Även Nybörjarträffen har fått för-
ändringar i Coronakrisens spår.  
 
Nybörjarträffen spelas normalt un-
der april månad men är nu förlängd 
till 31 maj.  
 
www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2020.

SENASTE NYTT: SM LAG 2020 
SBF har beslutat att avlysa SM lag för 2020. Detta betyder att det inte blir 
några svenska lagmästare 2020. Det finns inget utrymme i våra kalendrar 
att flytta tävlingen framåt.  
TK har fått i uppdrag att se över möjligheten att inrätta någon form av 
lagtävling på BBO för de 60 lag som gått till semifinal. Tävlingen planeras 
i sådana fall äga rum under Kristi Himmelsfärdshelgen (21-24 maj). Mer 
information följer.  



PÅ GÅNG

Med hänsyn till den rådande situationen kan alla händelser ändras 
med kort varsel. Vi råder dig att kontrollera med respektive arrangör.

April
27/2-22/4 Svenska Cupen 2020, omgång 2
Dagligen  Tävlingar på Funbridge
1/4-31/5  Nybörjarträffen
1-30  “Vårsilver”
15  Ansökningsdatum för guldsanktion 2019/2020
25/4-25/5 Svenska Cupen, omgång 3

Maj
Dagligen  Tävlingar på Funbridge
1-31  “Vårsilver”
21-24 Nordic Junior Camp
28/5-28/6 Svenska Cupen, omgång 4
31 Sista anmälnings- och speldatum för semifinal i SM Par Dam,  
  SM Par Veteran, SM Par Mixed och SM Par Open.

SVENSKA CUPEN 2020
Med anledning av Coronaviruset och 
de problem som det för med sig för 
våra klubbar att bedriva verksam-
het har spelperioden för omgång två 
av Svenska Cupen flyttats en månad 
fram i tiden. Detta innebär att de 
flesta andra omgångar som ska spelas 
senare har fått ett något kortare tids-
spann inom vilket matcher ska vara 
spelade. Detta rör främst den så kall-
lade sommarmatchen. Nytt spelsche-
ma som gäller i skrivande stund är: 

SIMULTANTÄVLINGAR 
En tävlingsform som ökar i popu-
laritet, har din klubb deltagit? Ta en 
titt på hemsidan och hör av er till 
kansliet om ni vill vara med på  
kommande tävlingar.
 

 
Mer info:  www.svenskbridge.se/simultan/. 

OMGÅNG SPELORDNING ANTAL SPELPERIOD RAPPORT
1 29 jan Alla 31 jan-23 feb  23 feb
2 26 feb Alla 27 feb-22 april  22 april
3 24 april  25 apr-25 maj  25 maj
4 27 maj 256 28 maj-28 juni 28 juni
5 30 juni 128 1 juli-16 aug  16 aug
6 18 aug 64 19 aug-20 sep  20 sep
7 23 sep 32 24 sep-18 okt 18 okt
Final  16 12-15 nov

Spelperioder
Spelperioderna ändrades den 13 
mars med anledning av förlängning av 
omgång 2.
 
Frågor kring Svenska Cupen?  
E-posta mme@svenskbridge.se.

SERIEINDELNING KLAR  
FÖR ALLSVENSKAN 
De preliminära serieindelningarna 
för höstens Allsvenska spel finns nu 
publicerade och kan ses här:  
 
www.svenskbridge.se/allsvenskan-2020

KARTLÄGGNING 
Förbundets utbildningskommitté 
(UTBK) kartlägger just nu landets 
bridgeklubbar och vill ha information 
om vilka klubbar som bedriver ny-
börjar- och fortsättningsundervisning.

Bakgrunden till att UTBK vill ha in 
dessa uppgifter är att SBF direkt ska 
kunna vända sig till rätt personer vid 
kommunikation ex. inbjudningar till 
Bridgelärarkurser och liknande. Ett 
annat område är att direkt kunna in-
formera om nya utbildningsmaterial.
 
Det som ska göras är:
1. Register över vilka klubbar som  
 bedriver utbildningsverksamhet för  
 nya spelare.
2.  Skapa ett kontaktregister över  
 vilka som är bridgelärare.
3.  Skapa ett register över vilka som  
 är hjälplärare/assistenter.

UTBK vill därför att samtliga klubbar 
skickar ett mail till SBF med följande 
information: 

Namn på klubb:
Bedriver klubben utbildnings- 
verksamhet: Ja/Nej.
Vem/Vilka är klubbens bridgelärare: 
(namn samt medlemsnummer och 
e-postadress).
Vem/Vilka är klubbens hjälplärare/ 
assistenter: (namn samt medlems-
nummer och e-postadress). 

Skicka in era uppgifter till  
kansliet@svenskbridge.se.

ÄNDRING AV UPPGIFTER
Du vet väl om att när du är inloggad 
på www.svenskbridge.se så kan du se 
alla dina tävlingar, mästarpoäng, han-
dikapp mm. Du kan även ändra dina 
personliga uppgifter såsom adress, 
telefonnummer osv. 
 
Saknar du inloggning kontakta:  
kansliet@svenskbridge.se så ordnar 
vi till det hela så att även du kan 
logga in.



Spela bridge när och var du vill

Utmana andra spelare
i en-mot-en-matcher

Jämför dig
med tusentals spelare

Utveckla ditt spel och
förbättra din SBF-ranking

Ladda ner gratis på
www.funbridge.com



NORDIC JUNIOR CAMP
Nu har Du som Bridgejunior chansen igen!

ÖREBRO | SCANDIC GRAND HOTELL | 21-24 MAJ

FAKTA 
Boende:  Du kommer bo på dubbelrum i hotellet, det är också där vi äter all mat i deras restaurang.
Resa:  

 
Kostnad:  

 
 

Anmälan:  
Frågor:  
Övrigt:  

Vartannat år förvandlas det svenska rikslägret 

med andra ord dörrarna för deltagande av 
 

 

 
-

 
 

 
 
Varmt välkommen! 



BRIDGERESOR

Researrangör: ReseSkaparna event & resor  
08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se

)
E

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill kombinera ett välorganiserat bridgespel med kultur och 
nya upplevelser. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det passar alla nivåer. I våra resor ingår 
alltid flera utfärder och våra lokala guiders kunskap i kombination med vår bridgeledares kompetens skapar en 
extra innehållsrik bridge- och kulturresa. Bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!

Vår omtyckte bridgereseledare Kalle Persson, har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan 1980. Han verkar som 
tävlingsledare och utbildare samt har uppdrag som tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Kalle har 
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och välkomnar er till årets resor. För mer information om bridge: 
Kalle Persson 0730-80 89 07

I PRISET INGÅR: 

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

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 historia. 
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: 14 950 kr  8 dagar, 10 okt 2020

Albanien 
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 

oss delar av hans nya Albanien. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt 

Pris: 15 450 kr  9 dagar, 2 nov 2020

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder

borgar för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid 

 

Pris: 12 950 kr  8 dagar, 14 nov 2020

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 500 
kr rabatt

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

I PRISET INGÅR

I PRISET INGÅR: 

På våra resor ingår alltid: Erfarna svenska bridge- & reseledare, svensktalande guide & dagligt bridgespel & seminarium. 



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!

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA. Följ med på 

våra populära bridgekryssningar med M/S Birka. 

Trivsamt umgänge, havsluft och mycket bridge. 

Bussanslutning inom Birkas bussnät. Avresor från 

Stockholm. Exempel 20/9, 22/11, 2 dagar.  

Pris från 1 265 kr


