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SVENSKA CUPEN-FINALDAGS
Finalen av Svenska Cupen gästar återigen Uppsala 
som i samband med finalspelet arrangerar sin årliga 
”Uppsala Bridgefest” den 10-13 november. 
Några favoriter sticker ut i mängden och även i den 
här finalen kommer det att springa runt en massa 
Rimstedtare. Lag Rimstedt tog sig dock inte vidare 
till final utan dramatik, en futtig imp vann man med i 
sin sista match på vägen fram till finalspelet!
I övrigt ser lag Yellow och förstaårsvinnarna Scania 
starka ut. Dock är det en final som vimlar av  
spännande outsiders och för er som inte är på plats 
kan spänning via BBO utlovas!

ALLSVENSKAN
Årets upplaga av Elitserien är nyss avklarad. Segrare i 
suverän stil blev lag Harplinge från Halland med Ann 
Rimstedt i spetsen. Övriga lagmedlemmar var Cecilia 
Rimstedt, Marion Michielsen, Meike Wortel, Ola 
Rimstedt, Mikael Rimstedt och Magnus Eriksson. 
Närmast dessa fanns BK Lavec och Norrorts Bridge 
i resultatlistan.

SVENSKA CUPEN 2017
Vi hinner knappt avsluta årets tävling förrän det är 
dags att ge sig i kast med nästa upplaga. Sidan för 
Svenska Cupen är under uppbyggnad på vår nya 
hemsida och här kommer ni löpande att få all  
nödvändig information. 
Det mesta är sig likt men en del smärre förändringar 
vad gäller inbjudan till match kommer att ske. 
Som vanligt utgår den en rabatt för de lag som 
anmäler sig och betalat så att startavgiften är SBF 
tillhanda senast den 14 december 2016. Lag som  
anmäler sig före detta datum är även med i  
utlottning av bridgelitteratur och andra fina priser! 

>>> Harplinge BK - klara vinnare av Allsvenskan 2016 redan innan sista matchen spelades.



UNIONSKAMP
Den 21 november är det dags för simultantävling 
tillsammans med vårt västra grannland. Missa inte att 
anmäla er klubb till vad som kan bli en ny rekord-
tävling. Och naturligtvis skall vi kämpa oss till  
svenska placeringar i toppen! Ni finner instruktioner 
på hemsidan via ”Tävling” och ”Simultan”.

MANFRED KAMRAS MINNE
När det här nyhetsbrevet kommer ut är det i sista 
sekunden men fram till den 2 november går det fint 
att anmäla sig till denna anrika guldtävling i Göte-
borg. Gott om trevliga motståndare, stora parke-
ringsytor, alltid välordnat och en fantastiskt trevlig 
spellokal är vad som väntar er som kommer att 
deltaga. 

UPPSALA BRIDGEFEST
Om ni inte lyckats med bedriften att kvalificera er 
till finalspelet i Svenska Cupen så finns det ändå 
chans att spela mycket bridge i Uppsala den 10-13 
november. All info finner ni enkelt via hemsidan, 
klicka på ”På gång” på förstasidan så dyker en länk 
till Uppsala Bridgefest upp. Missa inte chansen till 
härlig bridge i dagarna fyra där det både spelas 
partävling och under helgen kryddas med Uppsala 
Lagguld. 

KALENDERN 
November
1 jul - 31 dec  “Höstsilver”
5  Guld: GBF, Manfred Kamras Minne
7  Sista anm.dag av lag Allsvenskan div 4
10-12  EBL: Champions’ Cup, Zagreb
10-13  Svenska Cupen - slutspel, Uppsala
24 nov - 4 dec ACBL: Höstmästerskapen, Orlando
26-27  Rek.spelhelg för SM Par Mixed, kval
 
December
1 jul - 31 dec  “Höstsilver”
3  Guld: Malmö BK

SAMARBETSPARTNERS
Som vanligt bifogas lite trevliga erbjudanden från 
våra samarbetspartners Grand Tours och Rese-
skaparna. 

NÄSTA MEDLEMSNYTT
Nästa utgåva med information borde dimpa ned i 
trakterna av att lucia gör sitt intåg, fram till dess, 
trevlig halloween med allt vad det innebär. 

På återhörande,

Kansliet



NYÅRSKRYSSNING PÅ DONAU 
Avsluta året med en Bridgekryssning på Donau. 
Under en vecka upplever vi spännande 
strandhugg och tre av Europas vackraste 
huvudstäder Wien, Bratislava och Budapest. 
Ombord förstklassiga flodkryssaren M/S Fidelio 
njuter vi av god mat och underhållning samt 
bridgespel varje dag, i goda vänners lag. 
Vi lägger till centralt i Budapest – där vi firar in 
det nya året med galamiddag, champagne och 
dans ombord. I resan ingår inte minst; helpen-
sion, utflykter, dricks och svensk färdledning! 
Bridgevärd är Mats Bud. 
Avresa från Stockholm och Köpenhamn 
27/12. 8 dagar. Pris från 15.995:-

NY RESA! BRIDGERESA TILL NERJA
Vår lilla utvalda pärla Nerja är en pittoresk stad 
med kontinental själ, där de charmiga, vindlande 
gränderna är som gjorda att utforskas till fots. Hit 
reser vi för att njuta det genuina Andalusien och 
spela bridge. Vi bor bekvämt på moderna, 
fyrstjärniga lägenhetshotell Marinas de Nerja 
som ligger direkt invid den vidsträckta El 
Playazo-stranden. Halv pension ingår.
Bridgevärd är Mats Bud. 
Avresa fr Stockholm, Köpenhamn 21/1 2017. 
8 eller 15 dagar. Pris från 8.495:- resp. 11.995:-

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

 LÄS MER OM VÅRA RESOR PÅ GRANDTOURS.SE  33

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

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 bussanslutning. 
Avresa från Stockholm/Stadsgårdskajen. 
20/11 2016. 29/1, 2/4, 24/9 2017 
Pris från 1.195:- 
 
NY RESA! BRIDGE PÅ PORTO SANTO
ALL INCLUSIVE INGÅR I PRISET!
Exotiska Atlantön Porto Santo tillhör Portugal 
och är belägen strax intill Madeira. Denna 
charmerande lilla ö erbjuder en synnerligen 
hälsobringande atmosfär, med mineralrik gyl-
lene sand, trivsam atmosfär, skönt klimat och 
mästerskapsgolfbana. Här bor vi på fyrstjär-
niga Vila Baleira & Thalasso Spa vid stranden 
och njuter av både vyer, behaglig temperatur 
och god mat & dryck - i form av All Inclusive. 
Resan kan kombineras med golf (obegränsat 
med tee-tider inkl transfer ingår), så glöm 
inte boka in bagen (400 kr per person)! 
Bridgevärd är Gunnar Alexandersson.  
Avresa Direktflyg fr Köpenhamn 
19/2 2017. 8 eller 15 dagar. 
Pris från 10.495:- resp. 14.295:-

Spela bridge med oss 
på din nästa resa!
Vi har många års erfarenhet av att ordna trevliga och prisvärda bridge-
resor. Natur- och kulturupplevelser kombineras med trivsamt bridgespel 
under ledning av våra erfarna bridgeledare. Med likasinnade njuter vi av 
god mat, varm atmosfär och personlig service. Vi spelar inte om pengar, 
utan för att det är roligt. Kom med du också!
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Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

...bridgeresor finner du på vår hemsida. Fler spännande resmål och kryss-
ningar är på gång - så håll utkik! Glöm heller inte att ni kan boka in er brid-
geförening på en helt egen resa. Kontakta oss för en offert. 

Dessa prisvärda...
” Det kort, som ald-
rig kommer upp, 
kan varken vinna 
eller förlora.”  



BRIDGERESOR

ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och er-
bjuder alla medlemmar förmånliga priser på våra bridgeresor. I samarbete med 
Christer Cedergren, erbjuds bekväma och innehållsrika bridge- och kulturre-
sor. Varje år väljer vi några nya spännande resmål där våra resor ger en inblick 
i ett lands kultur genom våra lokala specialguider kombinerat med bridgespel 
arrangerat av vår omtyckte och erfarne bridgeledare Christer Cedergren. 

Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

Christer & Britt Cedergren 
 - bridgeledare & värdpar

2017

KALENDARIUM BRIDGERESOR 
Malta 11 dgr      2/11 2016 - Fullbokad

Mallorca 10 dgr*  22/3 2017

Atlantkryssning med Karibien 19 dgr  11/4  2017

Amalfi  & Sorrento10 dgr  10/6  2017

Krakow 12 dgr  21/8  2017

Malta 10 dgr*  NOV 2017

För mer information: www.reseskaparna.se/bridgeresor 

OM VÅRA BRIDGERESOR
• Minst 20 spelare.
• Bridge varje dag som anpassas till    
  övriga aktiviteter.
• Efter två vinster för samma par spelas  
  Handikapp om det paret fortsätter 
  spela tillsammans.
• Medlemsskap är obligatorisk, ange  
  medlemsnummer vid bokning.
• En bordsavgift om 50 kr/speldag, 
  penningpriser. 
  Betalas på plats till er bridgeledare.

Vi reserverar oss för ändringar utom vår kontroll.

Bokning & information: ReseSkaparna event & resor      08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se
För bokning krävs ett medlemsskap i Svensk Bridge, ange ert MID-nr.

AKTUELLA ERBJUDANDEN - BOKA INNAN 15 NOV OCH ERHÅLL 500 KR RABATT
Mallorca - Nyhet   10 dgr 22/3    PRIS NU:  10 450 KR
Atlantkryss med Karibien 19 dgr 11/4    PRIS NU:    fr 23 895 KR

Erbjudande gäller endast nybokningar. I priset för våra resor ingår utöver flyg, logi, mat & bridgespel även flera utfärder.

NYHET: Bridgespel för mindre rutinerade
På efterfrågan erbjuds nu bridgeresor för mindre rutinerade till Mallorca och  
Malta. Resan är initierad av bridgeledare Kalle Persson från St Eriksbridgeklubb 
Resan riktar sig till de bridgespelare som har spelat i några år och vill ta nästa 
steg och förbättra sitt spel. Vi  kombinerar intressanta utflykter med seminarier 
i bridge. Vi går igenom ämnen som grundläggande budteori med budträning, 
Stenbergs 2 NT, kontrollbudgivning inkl essfråga och naturligtvis spelteknik 
och försvarsspel. Har gruppen önskemål om andra ämnen tar vi upp det också. 

Kalle Persson  bridgeledare på våra resor 
för mindre rutinerade till Mallorca och 
Malta..

Information om bridge:  Kalle Persson 0750-808 907 

Information om bridge: 
Christer Cedergren, 0171-377 69, www.kopensol.nu

NYHET - PÅ VÅRA RESOR TILL MALLORCA 22 MARS OCH MALTA NOV 2017 ERBJUDS BÅDE TÄVLINGSBRIDGE 

OCH BRIDGE FÖR MINDRE RUTINERADE., DÅ BÅDE CHRISTER  &  KALLE FÖLJER MED PÅ DESSA RESOR.



Mallorca
 - Möt det okända Mallorca

DAG 1: STOCKHOLM – MALLORCA
Vid ankomst möts vi av vår svensktalande 
lokalguide Hild som tar oss till vårt hotell i 
Playa de Palma, en trevlig semesterort med 
en lång strandpromenad. Välkomstmöte och 
middag på hotellet. (M)

DAG 2: PALMA 
BRIDGE 1. Lunch på hotellet innan vi på ef-
termiddagen får en guidad tur av huvudsta-
den Palma, här kommer vi nära det mallor-
kinska vardagslivet. Passa på att shoppa skor, 
väskor och kläder - utbudet är av världsklass! 
Vi åker upp till den gamla kungaborgen 
Castillo de Bellver. Härifrån är utsikten över 
bukten magnifik! Bussen tar oss runt staden 
till den gotiska katedralen La Seu, en impo-
nerande kyrka från 1300-talet som domine-
rar hela hamnen. Under en tur till fots i den 
gamla staden grundad av romarna, ser vi 
smala vackra gränder och mysiga torg. Da-
gen avslutas med tapasmiddag. (F, L, M)

DAG 3: UTFÄRD VALLEMOSSA
På förmiddagen erbjuds en frivillig utfärd 
med med natur, kultur och historia. I bergs-
kedjan Serra de Tramuntana finns en mycket 
bördig och frodig dal. Där, 400 meter över 
havet, ligger den mallorkinska byn Vallde-
mossa. Byn blev ett namn på världskartan 
tack vare kompositören Frédéric Chopin. 
Efter en stillsam promenad längs de kul-
lerstensbelagda gatorna, som ramas in av 
vackra hus och praktfull växtlighet, får du en 
stund på egen hand. Passa på att njuta av en 
kopp kaffe på torget. Vi besöker även La Car-
tuja, ett kloster där bland annat Chopin bott. 
Från klostrets terrass får vi en vacker utsikt 
över dalen. Åter vårt hotell. BRIDGE 2. Mid-
dag. (F, M)

DAG 4: SOLLER HELDAG
Idag upplever vi vackra bergsvyer och hav. Vi 
åker med tåg till den franskinspirerade byn 
Sóller som ligger i de vackra Tramuntana 
bergen, UNESCO världsarv sedan 2011. Vi 
promenerar i den mysiga staden för att se-
dan gå ombord på en av spårvagnarna som 
tar oss ner till hamnbyn Puerto de Soller. På 

Denna resa tar dig till det okända Mallorca samtidigt som du får spela bridge. De långa 
inbjudande sandstränderna, den goda maten och den storslagna naturen gör ön till 
ett riktigt favoritresmål med många återvändanre varje år. Vi bor i strandorten Playa 
del Palma, nära huvudstaden Palma med sin gamla stad och stora utbud av shopping. 
Hild vår auktoriserade lokalguide har bott på Mallorca sen 70-talet och kan verkligen 
sin ö. Kalle och Christer ordnar dagligen bridgespel.

vägen passerar vi en del av de grönskande 
citrusplantage som har gjort Sóller så be-
römt. Vi beundrar kusten under en kortare 
båttur innan vi äter en god lunch. Hemfärd 
me. d buss och på vägen tillbaka besöker vi 
den berömda arabiska trädgården Alfabia. 
Middag på hotellet och BRIDGE 3. (F, L, M)

DAG 5: BRIDGE
Hela dagen till bridge och egen tid att utfors-
ka omgivningarna eller koppla av. BRIDGE 4. 
Middag. (F, M)

DAG 6: UTFÄRD KLOSTER & VINGÅRD
Frivillig utfärd. Vår lokala guide tar oss med 
upp i bergen för besök till öns andliga cen-
rum - Lluc kloster, klostret är ett pilgrimsmål 
dit många vandrar. Klostret är idag också 
vandrarhem. Vår färd fortsätter till Mortitx, 
den enda vingården i bergen. Med sina 16 
hektar produceras här 100 000 flaskor vin 
årligen. Vi får en visning av gården samt vin-
provning med lokala tilltugg. Middag. BRID-
GE 5. (F, M)

DAG7: BRIDGE
BRIDGE 6. Middag. (F, M)

DAG 8: MARKNADSDAG & VINKÄLLARE
På förmiddagen erbjuds en tillvalsutfärd till 
Sineu. Det är onsdag och marknad i staden, 
som ligger mitt på Mallorca och var under 
medeltiden öns huvudstad. På marknaden 
finner ni allt från hantverk, jordbrukspro-
dukter, djur, mat, skor, blommor och plantor. 
Tillfälle att inhandla något gott att ta med 
hem eller något minne från ön. Vi fortsätter 
till vinkällaren Macia Batle i Santa María del 
Camí, en by invid staden Inca.  Vi får en rund-
tur samt mer kunskap om processen att göra 
vin och vi stiftar bekantskap med några av 
vinerna under en enklare vinprovning. Åter 
vårt hotell. BRIDGE 7. Middag. (F, M)

DAG 9: BRIDGE
BRIDGE 8. Middag. (F, M)

DAG 10: HEMRESA
Efter innehållsrika dagar på Mallorca är det 
dags för hemresa. Transfer till flygplatsen. (F)

FAKTA
PRIS NU: 10 450 KR

MEDLEMSPRIS:  10 950 KR
RESLÄNGD:  10 DAGAR
AVRESA:  22 MAR 2017
I PRISET INGÅR
•  Flyg Arlanda-Mallorca t/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher och 9 middagar
•  Två utfärder:  Palma & Soller
•  Svensk lokalguide på utfärderna
•  Svensk brigde- & reseledare
•  Övrigt enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TILLÄGG
Enkelrum: 1 450 kr
Lluc kloster och vingård med vinprov-
ning och tilltugg: 450 kr
Sineu marknad & vinkällare: 290 kr
Valldemosa: 290 kr
Alla 3 utfärder: 990 kr

PRELIMINÄRT FLYG (Norwegian)
UT: Arlanda-Palma, 14.20-18.00
HEM: Palma-Arlanda,11.00-14.40

PRELIMINÄRT HOTELL
Playa Golf ****
Hemsida: www.hotelplayagolf.com

Hild Opdal Fornes

Bokning & information: ReseSkaparna event & resor      08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se
För bokning krävs ett medlemsskap i Svensk Bridge, ange ert MID-nr.

Erbjudande 500 kr rabatt 
vid bokning senast 15/11

Nu erbjuds både tävlingsbridge 
och bridge för mindre rutinerade 
på denna resa tillsammans med 
våra bridgeledare Christer Ceder-
gren och Kalle Persson


