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Vi närmar oss mars med stormsteg. Mars är 
en av årets bridgeintensivaste månader som 
förutom normalt spel på klubb- och distrikts-
nivå brukar kryddas med spel för många i så-
väl Svenska Cupen som i kvalande på klubb- 
och distriktsfinaler får att nå finalfälten i våra 
SM-finaler vid bridgefestivalen. 

I den här utgåvan av medlemsnytt börjar vi med lite 
viktiga praktiska detaljer för dig som distrikt, klubb 
eller medlem.

ÄNDRING AV AVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller distriktsavgift till 
spelåret 2019-2020 behöver kansliet ha besked om 
detta senast 1 april 2019. Ring 019-277 24 80 eller 
e-posta kansliet@svenskbridge.se.

ANSÖK OM GULDTÄVLING
Kom ihåg att den 15 april är sista dag för ansökan 
om guldtävlingssanktion, om det är så att ni vill 
vara med från start i den nya tävlingskalendrarn för 
kommande år. Om det inte är en viktig fråga kan ni i 
övrigt självklart ansöka när helst under året.  
Ansökan skickas till er distriktstävlingsledare. 

KLUBBYTE
Om du som medlem vill byta klubb finns möjligheten 
att fritt göra det under perioden 15 april–15 augusti. 

Klubbyten under denna tid anses tillhöra kommande 
verksamhetsår. 16 augusti–14 april behöver kansliet 
ett godkännande från båda klubbarna. Om du vill 
byta klubb hör av dig till kansliet; 019-277 24 80 el-
ler e-posta kansliet@svenskbridge.se.

ÄNDRING AV UPPGIFTER
Du vet väl om att när du är inloggad på  
www.svenskbridge.se så kan du genom att klicka
på ”Mina uppgifter” 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 lösenord för att komma in på hemsidan. Du som 
inte har någon inloggning kontaktar kansliet via  
kansliet@svenskbridge.se så översänder vi  
uppgifterna så snart möjlighet ges.

SVENSKA CUPEN
Svenska Cupen rullar vidare och rond 1 är färdig-
spelad då detta Medlemsnytt utkommer. I skrivande 
stund kvarstår litet av spelperioden och du följer 
matchresultat, lottningar med mera via  
http://svenskbridge.se/svenska-cupen-2019. 

SBF kan också glädjande meddela att Svenska Cupen 
fick en samarbetspartner för året i LeoVegas.com 
för en dryg månad sedan. Detta innebär bland annat 
att prislistan har utökats, trots ett litet minskat antal 
deltagande lag i tävlingen. 

JSM LAG OCH RIKSLÄGER
Den 18 – 22 april arrangeras såväl riksläger som JSM 
lag (spelas 19-20 april) för våra juniorer. Det hela 
sker i Varberg och på Kinnagården. 

Ta chansen och anmäl era juniorer nu, riksläger är 
en höjdare för våra juniorer då de får spela med 
och mot andra juniorer samtidigt som de lär känna 
likasinnade från andra delar av landet under några 
intensiva dagar. Separat inbjudan bifogas. 

ANG. ÅLDERSGRÄNSER
Vem är junior?
Junior är man tom det år man fyller 25 år. Det be-
tyder att för att vara junior ska medlem vara född 
1994 eller senare.



FULLMATAD JUNIORBRIDGEVECKA  
Påskveckan, 18-22 april 2019, Varberg 

I påskveckan 18-22 april 2019 arrangeras 
årets första Riksläger i Varberg. Parallellt med 
lägret kommer också JSM lag 2019 att spelas. 
Båda arrangemangen äger rum med hjälp av 
BK Albrekts. 

Spelet kommer antingen att ske på Kinnagården 
strax norr om Varberg eller på BK Albrekts klubblo-
kaler. Allt boende sker på Kinnagården. Var spelet blir 
av beror på hur många deltagare det till sist blir, i det 
fall det flyttas till klubben löser vi transportfrågan. 

I övrigt kommer det dagligen kilas in kortare utom-
husaktiviteter och eftermiddag- respektive kvällsfika 
i programmet. Samtliga deltagare måste själv ta med 
sängkläder och handduk. 

Arrangemanget är sponsrat av Juniorfonden varför vi 
kan hålla mycket låga deltagarkostnader.

Mycket välkomna!

Juniorkommittén
Svenska Bridgeförbundet 

Riksläger 2019 | 18-22 april
Målgrupp:  Alla juniorer, minimum Minibridge.
Krav:   Minimum 20 deltagare.
Anmälan:  mme@svenskbridge.se.
Kostnad:  950:-, JSM lag ingår, om man vill spela.

PROGRAM
Torsdag 18 april (Skärtorsdag) 
12.00 Ankomst inkvartering, lunch och öppning
13.00 Tävling 1
18.00  Middag
19.00 Tävling 2

Fredag 19 april (Långfredag)
08.00 Frukost
09.00 Tävling 3
12.00 Lunch
13.00 Tävling 4
18.00 Middag
19.00 Tävling 5

Deltagare som spelar JSM lag kan delta i tävling 5, men 
har annat schema under fredagen, spelstart 09.00.

Lördag 20 april (Påskafton)
08.00 Frukost
09.00 Tävling 6
12.00 Lunch
13.00  Tävling 7
18.00 Middag
19.00  Tävling 8

JSM lag avslutas med lunch och prisutdelning. 

Söndag 21 april (Påskdagen)
08.00 Frukost
09.00 Tävling 9
12.00 Lunch
13.00  Tävling 10
18.00 Middag
19.00  Tävling 11

Måndag 22 april (Annandag Påsk)
08.00 Frukost och hemfärd

JSM lag 2019 | 19-20 april
Målgrupp:  Alla juniorer.
Krav:   Minimum 6 lag.
Anmälan:  mme@svenskbridge.se.
Kostnad:  450 kronor.  
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Vem är veteran?
Veteran är idag den medlem som är 60 år och där-
över. Denna ålder kommer frysas säsongen 20/21 
och de som är födda 1962 kommer få vänta till sä-
songen 2026/2027 innan de blir veteraner. Detta pga 
att SBF följer efter EBL/WBF som tidigare beslutat 
att successivt justera sin seniorålder till 65 år.

Viktigt för dig som veteran!
Lägg märke till att årets stora veterantävlingar som 
spelas på bridgefestivalen till sommaren berör olika 
verksamhetsår. Därför ser det lite konstigt ut om du 
tittar i tävlingsbestämmelserna, men kort och gott 
gäller att medlem ska vara född 1959 eller tidigare 
för att ha åldern inne till att kunna få spela SM-lag 
eller SM-par i veteranklassen.
 

NYBÖRJARTRÄFFEN
Det är hög tid att planera för din klubb att arrang-
era Nybörjarträffen, simultantävlingen som också är 
kval till SM Par Nybörjare. Heat måste arrangeras 
någon gång under tidsperioden 1-28 april 2019, all 
information, anmälan med mera finns här:  
http://www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2019.

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

All information finns här:  
http://www.svenskbridge.se/simultan

PÅ GÅNG
 
MARS
28/2 - 24/3 Svenska Cupen, omgång 2.
1 - 31  “Vårsilver”
10  Sista speldag SM Lag, kval
21 - 31  ACBL: Vårmästerskapen, Memphis

APRIL
28/3 - 28/4 Svenska Cupen, omgång 3
1 - 30  “Vårsilver”
1 - 28  Nybörjarträffen
6  Laholms BK, Guldtävling
13 - 14 SM Lag, semifinaler
15  Ansökningsdatum för guldsanktion  
 för säsongen 2019/2020
18 - 21 JNM lag, Falster, Danmark
18 - 22 Riksläger, Varberg
19 - 20 JSM lag, Varberg
19 Trosa BS, guldtävling
22 Rimbo BK, guldtävling
27 - 28  Rek. spelhelg för SM Par Open, DM final
28  Sista anmälnings- och speldatum för  
 semifinal i SM Par Dam, SM Par Veteran,  
 SM Par Mixed

MAJ
1 - 31  “Vårsilver” 
3/5 - 9/6 Svenska Cupen, omgång 4
4  BK S:t Erik, IAF, guldtävling
30/5 - 2/6 SM Lag, final, Örebro

SAMARBETSPARTNERS
Även i detta utskick bifogas information och erbju-
danden från våra samarbetspartners Reseskaparna 
och Grand Tours.

NÄSTA UTSKICK
Nästa medlemsnytt kommer kring 1 april.

Hälsar, 

SBF kansliet
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BRIDGERESOR

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

Malta
4 NOV 2018 (13 DAGAR)

TÄVLINGSBRIDGE

Vår bridgereseledare Kalle Persson

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor både för er som vill spela tävlingsbridge och för er som vill 
utveckla ert bridgespel. Våra lokala guiders kunskap i kombination med våra bridgeledares 
kompetens skapar en extra innehållsrik bridge- och kulturresa.

Adriatiska Kusten 
HÖSTEN 2019 (8 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
• Flyg Arlanda - Dubrovnik t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare 8 dgr
• Svensktalande guide under utfärderna
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 luncher och 7 middagar
• Båtutflykt 
• Guidad rundtur i Dubrovnik
• Utflykt till Vjetrenicagrottan
• Bussresor enligt program

Bridge vid Adriatiska kusten TÄVLINGSBRIDGE

- med Dubrovnik, Pelješac och Vjetrenicagrottan i Dinariska alperna & båtutfärd

Upplev den vackra Adriatiska kusten. Här bor vi bekvämt invid havet på nära havet 
på Hotel  Stella i Neum, som erbjuder både pool och havsbad. Vi varvar brid-
gespel med intressanta utfärder i trakten. Tillsammans med vår omtyckte lokala 
guide Zlatko får vi  då uppleva ländernas intressanta historia och kultur. Vi gör 
utfärder till Peljesacviken, Vjetrenicagrottan samt en trevlig båtutfärd. Vår erfarne 
bridgeledare Kalle Persson leder det dagliga bridgespelet.

Pris NU*: 11 950 kr ord. pris 12 450 kr  8 dagar, 24 okt

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 
500 kr rabatt

 
FLER BRIDGERESOR PÅ GÅNG!
Mallorca - november 2019
Sardinien - maj 2020 - nyhet
Spela bridge på vackra smaragdkusten, hotell med egen 
strand. Vi gör utfärder till sardinska vingårdar och låter oss 
väl smaka av den goda italienska maten

* Boka innan 
10 mars erhåll 
500 kr rabatt



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!

KALENDARIUM

DATUM    RESA              DAGAR                               PRIS FRÅN 

31/3	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

29/9	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

5/10	 		Bridgeresa	med	tåg	till	Garda!	 10	dgr	 	 	 	14	595	kr

12/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 10	995	kr

12/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 15	dgr	 	 	 16	495	kr

19/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 10	995	kr

24/11	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

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

Nytt datum! 
Bridgeresa 
med tåg till 

Garda.


