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WORLD PRESS PHOTO
I mitten av mars släpptes nomineringarna över vilka fotografer 
som ska vinna den prestigefyllda fototävlingen World Press 
Photo.  

I kategorin ”Sport Stories” är Henrik Hansson, Borlänge, no-
minerad för sina bilder som togs förra sommaren på Borlänge 
Bridgeklubb. 

Han har arbetat med plexiglasskärmarna för att skapa ”speg-
lar” och på så sätt lyckats ta en serie spännande bilder. World 
Press Photo är att ungefär som Oscarsutdelningen av priser i 
filmens värld.  

www.svenskbridge.se/nyheter/85897

ONLINESVENSKAN
Onlinesvenskan rullar på och division 
två samt tre går i april in i sitt slut-
skede. Serierna ska vara färdigspelade 
den 31 maj. För fullständiga resultat, 
bilder och mer information:

www.svenskbridge.se/allsvenskan-2020

ÄNDRING AV UPPGIFTER
Du vet väl om att när du är inlog-
gad på www.svenskbridge.se så kan 
du genom att klicka på ”Mina sidor” 
som står i den lilla rutan uppe till 
höger på din skärm själv gå in och 
ändra adress, telefonnummer, e-post 
mm.

Där kan du också ändra ditt lösen-
ord för inloggning till hemsidan.

Saknar du inloggning kontakta:  
kansliet@svenskbridge.se så över-
sänder vi uppgifterna snarast.

NYA FUNKTIONER I BIT
Utvecklingen av vår hemsida fortsätter löpande. En rad nyhe-
ter har presenterats under mars som framförallt underlättar 
tävlingsverksamheten för klubbar, funktionärer och spelare. 
Det är nu också möjligt att åter kunna se medlemsstatistik 
för klubbar och distrikt.

Mer information och vad som utvecklats finns här:

www.svenskbridge.se/bit/nyheter/86124

En ovanlig vardag  
– virusskyddad bridge 
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: HENRIK HANSSON, BORLÄNGE

Bridge kräver närhet och det har Borlänge BK, i virustider,  
löst med hjälp av bordskryss. Det är en lösning som, hittills,  
hjälpt ett 100-tal klubbar att åter öppna för spel.

Bridgens hus på Tjärnavägen i Borlänge. På bilden uppe t v möts Filip Asplund, 11 år, 
som redan spelar i juniorlandslaget, och 92-årige Tord, som speglas i plexiglaset. Tord 
har spelat bridge i mer än 70 år. Flera SM-finaler har det också blivit.  
 Uppe t h ses Miro Bakrac medan Erik ”Frasse” Franzén reflekteras. 
 Längst ner t v ses Håkan Gabrielsen, Tord Bergman och Monika Savberg. 
 Om någon kryssmask slogs under tävlingen förtäljer inte historien.
 Ett bordskryss är två skivor som sammanfogas och bildar ett ”X” och som sätts på 
bridgebord. Därmed skapas en egen luftmiljö i form av en triangel för var och en av de 
fyra spelarna. Materialet är genomskinligt och många gånger starkare än glas, praktiskt 
taget obrytbart och har mycket hög slaghållfasthet.
 Med ett bordskryss kan fyra spelare sitta runt ett bridgebord även om avståndet är 
mindre än rekommenderade 1,5-2 meter.

Från Tidningen Bridge nummer 4, 2020. 

SVENSKA CUPEN 2021
Glöm inte att anmäla dig och dina 
lagkamrater till årets upplaga av 
Svenska Cupen. Anmälan stänger den 
26 april och spelstart sker 3 maj. 

Frågor kring Svenska Cupen?  
E-posta mme@svenskbridge.se.

www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021.

REALBRIDGE
Medlemmar i SBF kan nu hyra bord 
på RealBridge för att själv bjuda in 
kamrater till spel. För 140:- kan du 
hyra ett privat bord, men beställ-
ningen måste göras minst två dagar 
före speltillfället. 32 givar ingår. För 
ytterligare 40:- får ni tillgång till 64 
givar. Bordet är öppet under ett dygn. 

www.svenskbridge.se/hyra-bord-på-realbridge

SVENSKA CUPEN 

ÄNDRING AV AVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller 
distriktsavgift till spelåret 2021/2022 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 15 maj 2021. 

Ring 019-277 24 80 eller e-posta  
kansliet@svenskbridge.se.

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat detta utskick finns informa-
tion om bridgeresor arrangerade av 
fyra av våra samarbetspartners; Viking 
Line, Grand Tours, Reseskaparna och 
BK Online. 

JSM PAR/SM LAG MIXED
Båda tävlingarna kommer att spelas 
under Falkenbergsveckan den 17-20 
juli.  All information, anmälan med 
mera finns här:

www.svenskbridge.se/jkalender/86224. 

www.svenskbridge.se/sm-lag--2021/mixed



PÅ GÅNG
Varje dag kan du på Funbridge spela två tävlingar med 
robotar, en kort (12 brickor) och en lång (20 brickor). 
Varje söndag med spelstart 18.00 kan du spela partäv-
ling på BBO, 24 brickor. Missa inte heller de öppna par- 
och lagtävlingar som arrangeras på BBO och Realbridge 
av klubbar och distrikt!

APRIL
1 – 30 maj Nybörjarträffen, lokala kvalheat.
5 – 2 maj  Onlinesvenskan Div 2 och 3. Rond 4. 
11 SM lag. Sista datum för DM-final. *
15  Sista dag för ansökan om guldtävling.
24 – 25  SM lag. Semifinal. *
26 Svenska Cupen. Sista dag för anmälan av lag.

MAJ
3 – 23  Rond 1, Svenska Cupen. *
3 – 31   Onlinesvenskan Div 2 och 3. Rond 5.
13 – 16  SM lag. Final. * 
29 – 30  NM Online Teams Championship. 
30 SM Par. Sista speldag för DM. Par, Dam,    
  Mixed, Open och Veteran. *

JULI
17 – 18   Guldtävling, SM Lag Mixed, Falkenbergsveckan.
19 – 20  JSM Par, Falkenberg.
21 Falkenbergsveckans Guldpar.
30 – 8 aug   Bridgefestival 2021.
 
* Svenska Cupen och SM-tävlingar kan komma att  
   spelas online om smittskyddsläget inte tillåter livespel.

ANNONS 

– TÄVLING VARJE DAG –

TILLHÖR DU DE SOM 
ALDRIG FÅR NOG?

Vi har tävlingar årets alla dagar.

Öppet dygnet runt.

Besök oss på

www.bridgeonline.se

KONTAKT BKONLINE: 
tuva@bridgeonline.se  |  fredrik@bridgeonline.se

Tel: 07  - 

H E L A SVE RIG ES  B RIDG E KLU B B

B RIDG EON LIN E . SE

Grand Tours erbjuder prisvärda resor av hög kvalité 

där natur- och kulturupplevelser kombineras med 

trivsamt bridgespel under ledning av våra erfarna 

bridgeledare. 

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Spela bridge i eleganta 
Estoril, vid Atlantkusten utanför Portugals charmerande huvud-
stad. Vi bor på svenskägda Hotel Londres som specialiserat sig 
på just bridgegrupper. Utflykter till Lissabon och Sintra ingår. 
Avresa från Stockholm, 18/10, 8 dagar. Pris från 11 495 kr.

Fler bridgeresor hittar du på vår hemsida. | Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25.

FLODKRYSSNINGAR | HÄLSORESOR | TEMARESOR | LÅNGTIDSRESOR | BRIDGERESOR
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Det mesta ingår i resans pris!

Med vänliga hälsningar,
Kansliet

 
<<< NÄSTA MEDLEMSNYTT 1 MAJ >>>



SVENSKASVENSKA CUPENCUPEN 20212021
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.



Vi bjuder  
på kryssning! 
Som en av våra bästisar vill vi ge dig ett par 
riktigt bra erbjudanden på kryssningar  Njut av 
oslagbara skärgårdsvyer, god mat, taxfreefynd 
och soft underhållning. Välkommen till en trygg 
och säker resa. 

Läs mer och boka på 

Gäller t o m 30/12 2020. Begränsat antal platser.  
Med reservation för ändringar. 



JSM PAR 2021JSM PAR 2021  
  

19-20 JULI  19-20 JULI  
FALKHALLEN * FALKENBERG FALKHALLEN * FALKENBERG 

  
Mer information kommer  Mer information kommer  

senare på hemsidan!senare på hemsidan!  

www.svenskbridge.sewww.svenskbridge.se



BRIDGERESOR 2021 - 2022, Erbjudande

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

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

Båstads Riviera - Bjärehalvön      Nyhet
- invid havet på vackra Bjärehalvön i Skåne

Följ med till Skåne och den vackra Bjärehalvön, det är som att komma utomlands. Hotell 
Riviera Strand, som ligger invid stranden erbjuder vackra omgivningar och trevlig restau-
rang. Här kan du koppla av i beprövad badortstradition i en miljö som andas ledighet och 
modern elegans. Vår lokala guide Ingrid Persson Skog som bor i Båstad visar oss sin stad 
samt den vackra Bjärehalvön och berömda Norrvikens trädgårdar. Denna resa är skapad 
för dig som vill hänföras av vackra omgivningar, bo bekvämt, njuta av bad och god mat. 
Vår erfarne bridgeledare Kalle Persson ordnar dagligen bridgespel. Du kan välja att an-
sluta med egen bil eller med tåg.

PRIS: 8 750 kr    5 dagar, 13/6 

Kreta - Rethmynon       Nyhet
- Bridge invid havet på mysiga Aquila Rithymna Beach

Följ med till Kreta och spela bridge, denna grekiska ö som sedan länge är ett av Medelha-
vets mest uppskattade resmål. Med tre hundra soldagar, fina stränder, storslagen natur 
och gästfria människor är det lätt att förstå varför. Vi bor bekvämt på det femstjärniga 
hotellet Aquila Rithymna Beach, beläget direkt på stranden nära den gamla venetianska 
staden Rethymnon. En av dagarna besöker vi Rethymnon med sin gamla borg La Fortezza 
och sina vackra venetianska hus. Den lilla pittoreska fiskehamnen är som en teaterkuliss 
från en Medelhavsopera, både till form och utseende.Vi varvar bridgespel med intressanta 
utfärder i trakten. Tillsammans med vår lokala guide upplever vi Kretas natur, historia och 
lokala mat.  

PRIS NU: 14 250 kr ( Ord. Pris: 14 950 kr )   8 dagar, 16 okt

* 
Boka innan 

tryggt håll rabattBOKA TRYGGT
ALLA NYBOKNINGAR T.O.M

16 APRIL -  FÅR FRI AVBOKNING 
FRAM TILL 65 DAGAR INNAN 

AVRESA
Avresa från 

Kastrup & Arlanda, 
Landvetter

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

I PRISET INGÅR - BÅSTAD:

  utomhusbad och gym

  Norrvikens Trädgårdar)

ERBJUDANDEN
Vid bokning innan 30 april erhålles rabatter enligt nedan på utvalda resor för alla medlemmar i Svensk Bridge.

I PRISET INGÅR - KRETA:

   Aquila Rithymna Beach *****

   promenad

Stranden vid Riviera hotell, Båstad



Albanien - Dürres Riviera
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 
möta stolta och vänliga Albaner som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta 
sin historia. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss delar av hans 
nya Albanien. Det albanska köket överraskar och alla våra fördomar kommer på skam. 
De albanska krögarna är utbildade i italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i 
och gjort till sina egna. Både naturen och historien får oss att häpna. Vi får uppleva de 
majestätiska berg och det vackra havet. Josif berättar om sin familj och landets historia, 
som de flesta varit totalt ovetande om och vi alla berörs starkt av. Det är lätt att hålla med 
om både trendorakel och Josif om att det är nu man ska besöka Albanien när det gamla 
orörda ännu finns kvar och landet håller på att bygga upp en turistnäring som ger oss den 
komfort vi är vana vid.  Snart kanske även Albanien förlorar en del av sin särart och rättar 
in sig i ledet av europeisk musik, mat och mode.

PRIS NU: 15 450 kr ( Ord. Pris: 16 450 kr ) 10 dagar, 2 nov 2021 

Fuerteventura - Playa de Jandia    Nyhet
 - med boende på femstjärnigt hotell

Vill du spela bridge i lyxig miljö, invid milslånga stränder, njuta av härliga solterasser, spa, 
pooler och god mat? Följ med på ReseSkaparnas bridgeresa till Fuerteventura. Klimatet är 
torrt och soligt och konstbevattnade oaser med palmer och fruktodlingar lyser upp land-
skapet. Vi bor på Fuerteventura Palace, ett av Iberostars omtyckta hotell, invid Playa de 
Jandia på Jandiahalvöns sydostsida. Den nästan tre mil långa stranden inbjuder till långa 
härliga strandpromenader. En av dagarna besöker vi lokala matproducenter som Julians 
gård med ostproduktion och Sebastians olivgård samt ser hur man odlar Aloe vera.

PRIS NU: 16 450 kr ( Ord. Pris: 16 950 kr )  8 dagar, 21 jan 2022

I PRISET INGÅR - ALBANIEN:

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

För mer information och erbjudanden besök
reseskaparna.se/bridgeresor

I PRISET INGÅR - FUERTEVENTURA: 

   hotell Fuerteventura Palace ****


