
MEDLEMSNYTT
Aktuell information från Svenska Bridgeförbundet till distrikt, klubbar och medlemmar | MARS 2017

Ny månad igen, nu har vi nått tävlingsinten-
siva mars, där det stundar många kvalrundor 
i såväl våra par- som lagdiscipliner. Här  
kommer dock lite annat smått och gott som 
är aktuellt.

BIT
Utvecklingsarbetet med BIT går så sakteliga framåt. 
Just nu finns följande saker på agendan där arbete 
bedrivs: Helt ny framsida, hemsidan i mobilen, med-
lem på nätet, sök, på gång och kalendrar, dokumenta-
tion, skapa nya I-medlemmar, lagtävling och klubb- 
forum.  Av nämnda arbetsuppgifter högprioriteras 
den nya framsidan och sökfunktionen, som båda 
borde släppas i en snar framtid.

vara med på årets riksläger i Falkenberg. Program-
met brukar vara detsamma varje år, dvs.  bridge, 
bridge och bridge varvat med föreläsningar och 
andra roliga övningar så länge som någon är vaken. 
All information finns på:  
http://www.svenskbridge.se/junior/riksläger-2017. 

I maj månad har landets juniorer åter igen chansen 
att bege sig till Västkusten och Halland. Då står BK 
Albrekts som värd får årets upplaga av JSM Lag den 
20-21 maj. All information om tävlingarna finns här: 
http://www.svenskbridge.se/junior/nyheter/12338. 

JUNIORLÅDA
Som bekant arbetade en grupp intensivt med frå-
gan om juniorrekrytering för ett drygt år sedan. 
Förarbetet slutrapporterades och överlämnades i 
samband med höstens distriktsträff till förbundet. 
Det som hänt sedan dess är att en MiniBridgefolder 
tagits fram som finns att beställa. Erbjudande har 
gått ut till klubbar att vara med i projektet och de 
som anmält intresse får just nu information om hur 
det hela ska rulla vidare i höst. Förbundet arbetar 
intensivt med att ta fram en hel pärm som ska täcka 
allt från kontakter med skolan till genomförande av 
kursverksamhet och fortsatt verksamhet. Intresse-
rade kontaktar jgr@svenskbridge.se. 

Alltfler klubbar tar steget över till nya BIT, är din 
klubb inte igång ännu och vill din klubb ha hjälp med 
att komma igång, kontakta er rikskonsulent eller 
kansliet. 

RUTER
En ny ruterversion har sett dagens ljus. För klubbar 
som har internetanslutning till sin tävlingsdator så 
kommer programmet själv att vilja låta sig uppdate-
ras. Har man inte det kan man gå in via  
http://www.svenskbridge.se/ruter för att manuellt 
hämta uppdateringen och ta med sig den till klubben 
via USB-sticka eller liknande.

JUNIOR
Grattis till dig som är junior, ett nytt riksläger stun-
dar i påsk. Den 13-17 april har du möjligheten att 



SIMULTANTÄVLINGAR
Våra simultantävlingar rullar på som vanligt. Klub-
bar som vill vara med kontaktar msv@svenskbridge.
se och anmäler sitt deltagande. All information om 
simultantävlingar finns på:  
http://www.svenskbridge.se/simultan. 

för SM Par Nybörjare som avgörs under bridge-
festivalen senare i sommar. 

All information om nybörjarträffen, anmälan av heat 
med mera finns på:  
http://www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2017. 

SM LAG SEMI
Årets semifinaler i SM Lag spelas den 8-9 april. 
Följande orter arrangerar semifinalerna Östersund, 
Ludvika, Uppsala, Stockholm, Örebro,  Linköping, 
Skövde, Göteborg ,Växjö och Malmö.

FUNKTIONÄRSUTBILDNING
Den 4-6 augusti arrangerar SBF tre endagarsutbild-
ningar parallellt med att Bridgefestivalen avslutas 
i Örebro. Dessa är BIT, TL Steg 1 och Ruter/BM. 
Utbildningarna vänder sig till de som har liten eller 
ingen erfarenhet och vill komma igång inom respek-
tive område. All information och anmälan till utbild-
ningarna finns här:  
http://www.svenskbridge.se/festival-2017/utbildning. 

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat detta utskick följer information från våra 
samarbetspartners Grand Tours och Reseskaparna.

NÄSTA UTSKICK
Nästa utgåva av medlemsnytt bör du ha i din e-post-
låda kring den 1 april.

BRIDGEFESTIVALEN
Sist men inte minst, det är snart vår och sommar 
igen. Därmed återkommer också vår kära bridge-
festival, glöm inte boka ditt boende, anmäla lag till 
Chairmans Cup och vad det nu må vara. Vi publice-
rar löpande alla nyheter på: 
http://www.svenskbridge.se/festival-2017

Med vänliga hälsningar

Kansliet

Kommande tävlingsdatum för mars månad är:

Kvällstid   Dagtid    
Torsdag 2 mars  Fredag 3 mars
Måndag 6 mars  Torsdag 9 mars 
Tisdag 14 mars  Onsdag 15 mars 
Söndag 19 mars  Tisdag 21 mars 
Onsdag 22 mars  Måndag 27 mars 
Torsdag 30 mars

Dagbridgen ska startas mellan kl: 12.00-14.00. Kvälls-
tävlingarna ska startas mellan kl: 18.00-19.00 Sönda-
garna ska startas mellan kl:13.00-17.00.

NYBÖRJARTRÄFFEN 2017
1-24 april spelas årets upplaga av Nybörjarträf-
fen. Det är med andra ord hög tid att planera och 
anmäla in era arrangemang. Tävlingen är ju kvalspelet 

>>> Emma Karlsson och Fredrik Larsson från Luleå BK, 
regerande mästare från 2016 i SM Par Nybörjare.



BRIDGERESOR

ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder 
alla medlemmar förmånliga rabatter på våra bridgeresor. I samarbete med Christer 
Cedergren, Köp En Sol och Kalle Persson erbjuds bekväma och innehållsrika bridge- 
och kulturresor. Varje år väljer vi några nya spännande resmål. Våra lokala guider 
ger oss inblick i sitt lands kultur. Kombinerat med bridgespel arrangerat av våra om-
tyckt och erfarna bridgeledare Christer Cedergren och Kalle Persson blir det blir resan 
ett minne för livet. 
Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

2017

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2017
Mallorca 10 dgr   22-31 mar

Adriatiska Kusten 12 dgr  30 sep-11 okt

Malta 13 dgr  5-17 nov

Information om bridge: Köp En Sol, Christer Cedergren, 0171-377 69 
Kalle Persson, 073-080 89 07

OM VÅRA BRIDGERESOR
• Minst 20 spelare.
• Bridge varje dag som anpassas till övriga 
aktiviteter.

Tävlingsbridge
• Medlemsskap är obligatorisk, ange med-
lemsnummer vid bokning.
• En bordsavgift om 50 kr/speldag, penning-
priser. Betalas på plats till er bridgeledare.

Mindre rutinerade
• Inget medlemsskap krävs.
• Ingen bordsavgift eller penningpriser.

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

Upplev en av de små vackra orterna längs adriatiska kusten, Neum. Här bor vi 
bekvämt invid havet på fyrstjärniga Grand Hotel, vi har vacker utsikt från vårt 
bridgerum och hotellet erbjuder både pool och havsbad.  Daglig bridgespel 
varvat med intressanta utfärder både i Kroatien och till Hercoegovinas inland. 
Tillsammans med Zlatko Papac får vi uppleva dessa länders intressanta histo-
ria, kultur och prova lokala specialiteter med vinprovningar.  Vi gör utfärder till 
Dubrovnik, Mostar, Vjetrenicagrottan samt en båttur i Pelješacviken. Med på 
resan är vårt bridgeledarpar Christer & Britt Cedergren.

Adriatiska Kusten
- Bridge invid havet i kustorten Neum

Megaliter och riddarstäder–de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bäst 
bevarade hemlighet. Med fantastiskt gästvänlighet och över 7 000 år av spän-
nande historia, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans med Fredrik 
Hammenborn, som bor på Malta, får vi en inblick i öns mycket speciella his-
toria. Våra bridge-och reseledare Christer Cedergren och Kalle Persson ordnar 
bridgespel för både tävlande och mindre rutinerade. 

Malta 
- Succéresan för 9:e året i rad 

Christer Cedergren &  Kalle Persson

FAKTA

ERT PRIS 13 990 KR
RESLÄNGD:  13 DAGAR
AVRESA:  5 NOV 2017
I PRISET INGÅR
• Svenska bridge- och reseledare
• Flyg Arlanda-Malta t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F) 
• 7 middagar (M)
• Utfärd Valetta
• Vandring 
• Utfärd Birgu
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Enkelrum: ca 3000 kr

FAKTA

ERT PRIS: 14 950 KR
RESLÄNGD:  12 DAGAR
AVRESA:  30 SEP 2017
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Dubrovnik
• Flyg Sarajevo - Arlanda
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare 12 dgr
• Svensktalande guide 5 dgr
• Del i dubbelrum med frukost (F) 11 nätter
• 5 luncher (L) 
• 11 middagar (M)
• 1 vinprovning
• Utfärder enligt program
• Alla transporter på resmålet

TILLÄGG: Enkelrum: 1 550  kr
Bridgeavgift erlägges kontant på plats 50 kr/
spelomgång.



Läs mer om våra Bridgeresor på vår hemsida I Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25

Vår tävlingsledare Björn Andersson från Svensk Bridge

Tävlingskryssning för 
klubbspelare på Birka

Boka 
din plats 

idag!

Missa inte årets stora tävlingskryssning med vår professi-
onella tävlingsledare Björn Andersson! Han är en av Sveri-
ges absolut främsta tävlingsledare som med stab ansvarar 
för bridgetävlingar under kryssningens gång.  Ett dygn i 
maj samlas vi, hundratals tävlingssugna klubbspelare om-
bord på fartyget M/S Birka. I övrigt bjuds vi god mat och 
trevlig samvaro med välbekanta bridgeansikten.

Allt detta ingår i priset: Kryssning med del i insides dubbelhytt Cabin Stan-
dard • Välkomstdrink • 3-rätters serverad Kryssningsmeny eller Smörgåsbord 
inkl. dryck • Bridgetävling (Bridgemate) • Prisbord • 1 Frukostbuffé • Kaffe/te 
under bridgespel dag 1 och 2 • Grand Tours tävlingsledare med stab
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen 7/5.
Pris från 1.295:- per person. Begränsat antal tävlingsplatser! 
Gratis bussanslutningar erbjuds inom Birkas upptagningsområde.

VÄLKOMMEN OMBORD att äta gott och spela mycket bridge! Vår professi-
onella tävlingsstab möter upp i terminalen och vi stiger ombord 16.30. 
Vi inleder med en samling för ett glas mousserande samt välkomst- 
information i Club Maritime. M/S Birka lägger ut och vi sätter oss till bords 
för att avnjuta en middag i Sjösalen eller Compagniet. Vi har hela Terrassen 
och konferensavdelningen, där ordnas bridgetävling till kl 23.15. Dans, brid-
geprat och underhållning fram på småtimmarna, för den som orkar.

EFTER FRUKOSTEN nästa dag är du åter välkommen till Terrassen eller 
konferensavdelningen där vi spelar bridgetävling under hela förmiddagen 
kl 09.30–13.00. Kaffepaus ingår. Efter lunch på egen hand ombord avrun-
dar en prisutdelning vår bridgekryssning. Eftermiddagen är fri.

VÅR TÄVLINGSLEDARE Björn Andersson från Svenska Bridgeförbundet är 
en av Sveriges elittävlingsledare, som ansvarat för all teknik och resultatrap-
portering på Bridgefestivalen i Örebro. Björn och hans utvalda professionella 
stab ger de bästa förutsättningarna för en välorganiserad tävling ombord!



BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA 
Varmt välkommen med på våra populära 
bridge kryssningar med M/S Birka. Vi spelar 
bridge i konferensavdelningen, två perioder 
med Barometer. Bridgevärd Mats Bud.  
Prisbord ingår! Gratis Birka bussanslutning. 
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen 2/4, 
24/9. 22 tim. Pris från 1.195:-

NY RESA! BRIDGERESA TILL BERLIN
Vi reser till kulturmetropolen Berlin på våren och 
insuper den härliga atmosfären. Få städer kan 
mäta sig med dess mäktiga historia, rika kulturliv 
och många intressanta sevärdheter. Vi bor på ett 
hotell centralt i Berlin och kombinerar bridgespel 
med trevliga utflykter. Bridgevärd är Mats Bud. 
Avresa från Stockholm 24/4. 6 dagar. 
Pris per person från 9.295:-

NY RESA! BRIDGETÄVLING FÖR 
KLUBBSPELARE PÅ M/S BIRKA 
I maj samlar vi hundratals klubbspelare från när 
och fjärran ombord på M/S Birka. En av 
Sveriges absolut främsta tävlingsledare Björn 
Andersson från Svenska Bridgeförbundet 
ansvarar för två bridgetävlingar under kryss-
ningens gång. I övrigt bjuds vi god mat, trevlig 
samvaro och möten med välbekanta bridgean-
sikten på vår oslagbara Tävlingskryssning. 
Begränsat antal platser - boka dig idag! 
Gratis Birka bussanslutning. 
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen 7/5. 
Pris per person från 1.295:-

Läs mer om våra Bridgeresor på vår hemsida I Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25
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Jul- & Nyårsbridge på Turkiska Rivieran
Året avslutas med All Inclusive och trivsamt 
bridgespel lett av vår bridgevärd Peter Antoni, 
på vårt utvalda hotell Von Resort Golden 
Coast  strax utanför Side.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn. 
Julresa 19/12 och Nyårsresa 26/12. 8 dagar. 
Jul- och Nyårsresa 19/12. 2015. 15 dagar.  
Pris från 9.995:- resp. 16.995:-

Bridgekurs i Sydspanien
Lär dig spela bridge eller utveckla ditt spel till 
en högre nivå! Följ med på vår intensivkurs i 
bridge under två veckor i charmiga kuststaden 
Almuñécar. Vi bor bekvämt i lägenheter på hotell 
Chinasol, precis vid havet. Du får en kursbok, 
CD-skiva och två kortlekar. Halvpension ingår. 
Kursledare är Mats Bud och Anki Malmgren. 
Avresa från Stockholm (Köpenhamn) 27/2.  
15 dagar. Pris från 12.995:-

Bridgeresa till Prag
Hela Gamla stan i Prag är erkänd som kultur-
minne, med sina kullerstensgator, enastående 
arkitektur och härliga atmosfär! Hit åker vi för 
att bli rikligt belönade med en variation av god 
mat, kultur och musik. Vi bor fint på hotell 
Majestic och kombinerar bridgespel med inne-
hållsrika utflykter. Bridgevärd är Mats Bud.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 24/4. 
6 dagar. Pris från 8.595:-

Bridgekryssningar med M/S Birka
Varmt välkommen med på våra populära bridge-
kryssningar med M/S Birka. Förutom bridge-
spel avnjuter vi en vällagad kryssningsmeny, 
dansar och umgås. Bridgebord i konferens-
avdelningen, två perioder med Barometer. 
Gratis bussanslutning genom Birka erbjuds. 
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen. 31/1, 
3/4, 25/9, 20/11. 22 tim. Pris från 1.095:-

Bridgeresa till Mallorca
På ljuvliga Mallorca njuter du god mat, skön natur 
och milt klimat. Här bor vi på mycket omtyckta, 
fyrstjärniga Punta del Mar, belägen på en klippa 
i charmiga badorten Santa Ponsa. Halvpension 
ingår. Bridgevärd är Gunnar Alexandersson. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 15/10. 
8 eller 15 dagar. Pris från 9.995:- resp. 
13.995:-

Bridgeresa till Malta
Resan går till välordnade Mellieha Holiday 
Centre, beläget på norra Malta. Vi bor i stora 
(70 kvm) enplans semesterhus med 3 rum 
och fullt utrustat kök. Om dagarna spelar vi 
bridge och kan välja bland ett urval av trevliga 
aktiviteter. Halv pension ingår. Bridgevärd är 
Peter Antoni. (Teknisk arrangör: FolkeFerie.) 
Avresa från Köpenhamn 5/11 och Stockholm 
6/11 2016. 8 eller 15 dagar. Pris från 13.495:- 
resp. 15.995:-

Vi har många års erfarenhet av att ordna trevliga och 

prisvärda bridgeresor till när och fjärran. Med lika-

sinnade njuter vi av god mat, varm atmosfär och 

personlig service. Våra omtyckta bridgevärdar finns 

med för att ge bästa tänkbara service och ordna med 

bridgespel. I samråd med våra bridgevärdar har vi 

tagit fram följande bridgeresor. Ett par gamla favoriter 

och några nya spännande resmål.

Grand Tours resor med bridgetema  Bridgeresor

Följ med på  
en av våra resor 
där du får spela 

bridge med 
likasinnade!

Bridgeresor  Grand Tours resor med bridgetema

Spela bridge med oss på din resa

 Bridge

Vår bridgevärd Mats Bud
Mats Bud t.v. är en av våra populära bridgevärdar som bjuder till 
spel på våra bridgekryssningar med M/S Birka. Tillsammans med 
Anki Malmgren leder han våra bridgekurser i Almuñécar. 

JUL & NYÅR PÅ TURKISKA RIVIERAN

Resfakta
ALLT DETTA INGÅR I PRISET
Flygresa t/r • Transfer t/r • Frukost pension – i de 
flesta fall även halvpension • En stadsrundtur till 
fots eller med buss • Bridgelokal och brickor 
• Grand Tours värdar/värdinnor • Grand Tours 
 bridgevärd. 

BRIDGE PÅ RESAN
Under resan ordnar vår bridgevärd med trivsamt 
bridgespel. Dagar då vi inte är på utflykt eller till 
havs spelas oftast två avslutade partier, övriga 
dagar spelas ett parti. Inget spel om pengar 
förekommer. Spelavgift tillkommer om 100:-/
vecka, att betala direkt till bridgevärden.

Utförliga dag för dag-program och priser finns på 
grandtours.se

Boka er egen 
gruppresa! 
Om ni är ett gäng spelande bridgevänner eller 
om ni är en grupp (min. 10 pers) inom er lokala 
förening som vill göra en egen bridgeresa så 
hjälper vi gärna till att sy ihop en resa för just 
er. Kontakta oss så utformar vi resan helt 
enligt era önskemål!

Fler bridgeresor
Se även vår Bridgekryssning med MSC Sinfonia, 
från Venedig till Sydafrika! Ytterligare bridge-
resor tillkommer under årets gång så håll utkik 
på vår hemsida!

BRIDGEKURS I SYDSPANIEN

BRIDGERESA TILL PRAG

BRIDGERESA TILL MALTA

BRIDGERESA TILL MALLORCA

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA

NY RESA! BRIDGERESA TILL TOSCANA
Drömmer du också om att kombinera trevligt 
bridgespel med italienska kulturskatter och 
toscanska viner? Under sensommaren gör 
vi en resa till den vackra konststaden Florens 
och Italiens skönaste landskap Toscana, rikt på 
kultur, arkitektur, mat- och vinhistoria. Vi bor 
på charmigt hotell centralt i Florens och blir 
väl omhändertagna av vår svenska färdledare 
som tar oss på intressanta utflykter till närlig-
gande städer och byar för att avnjuta landska-
pet och de viner som framställs här. Självklart 
ingår mycket bridge och provsmakning av 
både mat och vin från Toscana. 
Bridgevärd är Elisabeth Stanley. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 17/8. 
8 dagar. Pris per person från 16.995:-  
 
BRIDGERESA TILL MALLORCA 
För tredje året i rad reser vi till ljuvliga Mallorca i 
höst. Sommarens livliga turistparadis omvandlas 
om hösten till en idyll med behagligt klimat, 
gästfri atmosfär och underbar natur. Vi bor och 
spelar mycket bridge på omtyckta, fyrstjärniga 
hotell Punta del Mar, beläget på klipporna vid 
havet, i badorten Santa Ponsa. Vill du känna 
puls och ha shopping, så ligger huvudstaden 
Palma inom räckhåll. Halvpension ingår.
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 30/9 
och 7/10. 8 eller 15 dagar. 
Pris per person från 9.995:- resp 14.995:-  
 

Fler resor och kryssningar på gång - så håll 
utkik på vår hemsida!

Spela trivselbridge 
med oss på en resa!
Vi har lång erfarenhet av att ordna prisvärda bridgeresor. Många är ni brid-
gespelare som under åren har rest med oss. Natur- och kulturupplevelser 
kombineras med trivsamt bridgespel under ledning av våra erfarna bridge-
ledare. Med likasinnade njuter vi av god mat, varm atmosfär och personlig 
service. Vi spelar inte om pengar, utan för att det är roligt. Följ med du med!
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Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

Tips! Gör som så 
många andra  
bridgeföreningar, 
boka en egen resa! 
Ring oss för förslag. 
Tel: 08 - 24 15 25  


