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Så har vi åter vänt blad i våra kalendrar, vips står där oktober och vi kan raskt konstatera att 
vi med stormsteg hamnat mitt i hösten. Coronakrisen är fortsatt lika aktuell men vi kan kon-
statera en stor förändring i att många klubbar försöker anpassa sig för att på något sätt starta 
upp verksamhet på nytt. 

Håll avstånd, tvätta händerna och 
stanna hemma vid minsta symptom 
och var försiktig om du är i en s.k. 
riskgrupp. Så lyder det som prokla-
merats från myndigheterna unisont 
sedan mitten av mars. Inget har 
förändrats, detta gäller fortsatt.

Ingen kunde förutspå vad som hän-
de i våras. Sverige (och naturligtvis 
världen) gick under någon veckas 
tid från full aktivitet till på somliga 
håll total nedstängning. Sverige valde 
någon form av medelväg som fortfa-
rande inte kan analyseras och om vi 
ser till bridgen blev resultatet mer 
eller mindre en total nedstängning 
inom en tvåveckorsperiod. 

Vi kan nu se att många klubbar har 
börjat spela i sina lokaler efter som-
maren, och många har ställt frågor 
om säkerhet. Vi hänvisar till förbun-
dets Covid 19-information och ger 
inga detaljerade förhållningsregler, 
eftersom förhållanden varierar. 

Dock har SBF varit tydligt att man 
sätter ett efterföljande av myndig-
heternas, och då främst Folkhälso-
myndighetens, riktlinjer (ordnings-
regler och rekommendationer) som 
högsta prioritet och ett minsta krav. 

Ett par klubbar har hos Polismyn-
digheten sökt klargörande om vi 

omfattas av den s.k. ”50-regeln” och 
i dessa fall fått svar att så inte är 
fallet, givet vissa förutsättningar för 
slutet sällskap. SBF yttrar sig givetvis 
inte i denna fråga, den som önskar 
klargörande hänvisas till Polismyn-
digheten.

Oavsett hur många man är i en 
bridgelokal är hållandet av avstånd 
det absolut viktigaste. Det gäller 
hela kedjan från det man går in i 
bridgelokalen till dess man går hem 
därifrån. Flera personer har påpe-
kat det svåra att undvika att ”stöta 
ihop” med andra spelare, och här 
krävs tydliga signaler från klubbens 
ledning och TL och gott samarbete 
med spelarna! 

Avståndet mellan två spelare vid ett 
normalt bridgebord innebär inte 
säkert avstånd. Att spela utan någon 
form av skydd är med andra ord 
att inte respektera myndigheternas 
rekommendationer, och detta var 
Corona-säkerhetsgruppen tydlig 
med i sitt sommarbrev som gick ut 
till alla medlemmar och klubbar. 

Avslutningsvis hänvisar vi återigen 
till den checklista och övrig informa-
tion som publicerats om Covid 19 
på hemsidan.  
 
www.svenskbridge.se/covid-19-0

UPPSTART PÅ VÅRA KLUBBAR

Tyvärr kan många klubbar ha tappat 
spelare under Covid 19-uppehållet, 
i några fall av hälsoskäl men också 
för att spelare kan ha ”glidit ifrån” 
sitt bridgespelande under det långa 
uppehållet. Detta gör det än mer an-
geläget att vi gemensamt tar tag i vår 
rekryteringsverksamhet, så vi vill än 
en gång uppmana er att anmäla er till 
Rekryteringskedjan och SOS Junior. 
 
www.svenskbridge.se/rekrytering 
www.svenskbridge.se/sosjunior 

För er i den östra delen av lan-
det finns en utmärkt möjlighet att 
fördjupa er kring rekrytering och 
juniorverksamhet vid vår regionala 
träff i Täby den 10 oktober.  
www.svenskbridge.se/regional-träff-täby-

10-oktober.

Missa inte heller våra webbinarier 
inom ramen för projektet. Vi vill sär-
skilt slå ett slag för webbinariet om 
arbete gentemot fritids på mellansta-
diet - ett arbete vi tror kan ha stor 
utvecklingspotential och som många 
klubbar kommer kunna delta i.
 
Webbinarium 
13 oktober • Rekrytering på fritids  
www.svenskbridge.se/webbinarium-13-okto-
ber-rekrytering-på-fritids

29 oktober • Bli bridge-ambassadör! 
www.svenskbridge.se/webbinarium-29-okto-

ber-vill-du-bli-bridge-ambassadör

SOS JUNIOR och 
REKRYTERINGSKEDJAN

MEDLEMSAVGIFT
Många medlemmar har av olika skäl 
missat att betala medlemsavgiften 
denna höst varvid de hör av sig till 
kansliet och undrar kring hur de ska 
göra. Ex. kan dessa inte logga in på 
hemsidan efter 1 oktober. 
 

För att betala medlemsavgiften:
1. Betala till BG 373-3482. 
2. Uppge ditt MID, namn och din klubb.  
3. Avgiftens storlek går att finna ge-
nom att gå till http://db.svenskbridge.
se. Sök efter den klubb du vill vara 
medlem i så får du beloppet.



 
<<<NÄSTA UTSKICK>>>
Nästa medlemsnytt utkommer  

den 1 november 2020. 
 

Löpande går alltid senaste nytt att 
finna via vår hemsida  
www.svenskbridge.se. 

RIKSLÄGER och JSM PAR
Den 24-25 oktober avgörs årets 
upplaga av JSM par. En stor majoritet 
av den svenska junioreliten, som flera 
gånger visat sin standard på inter-
nationell nivå, finns på plats. Flera av 
de deltagande paren är helt nya till 
den här tävlingen, och på förhand är 
det svårt att lyfta fram några givna 
favoriter till slutsegern. På förbundets 
hemsida kommer vi kontinuerligt ge 
er rapporter från tävlingen. Årets 
startfält www.svenskbridge.se/anmälda-till-

jsm-par-24-25-oktober-2020.

När JSM Par avsluts arrangeras ett 
riksläger under perioden 25-27 
oktober. Det blir som vanligt lek, 
spel, utbildning och övningar som 
varvas om vartannat. Även från detta 
arrangemang kommer du löpande 
komma läsa rapporter och se bilder 
som publiceras på hemsida.

Se bilaga som bifogas för mer de-
taljer, båda arrangemangen hålls på 
Väddö kursgård. 

SVENSKA CUPEN 2020
Trots rådande pandemi har vi en täv-
ling som kört på under året, Svenska 
Cupen. Spelschemat och regelverk 
har ändrats för att möjliggöra en 
fortsättning av tävlingen. Just nu 
spelas omgång 6 och 64 lag kvarstår 
i tävlingen. I mitten av oktober går vi 
in i den sista och avslutande kvalom-
gången innan det till sist är dags för 

årets finalspel. De 16 främsta kom-
mer att mötas i Uppsala den 12 – 15 
november. Parallellt med finalspelet 
kommer sidotävlingar att arrangeras 
för utslagna lag och övriga som kan 
tänkas vara intresserade (allt spel 
sker med bordskryss och avståndsta-
gande). Se bilaga för mer information! 

www.svenskbridge.se/svenska-cupen/2020/

KLUBBINFORMATION – 
HEMSIDAN
På www.svenskbridge.se har alla våra 
anslutna klubbar sin egen lilla värld 
där information kan spridas och ges 
till medlemmar mm. 

Det sker konstant en utveckling av 
våra sidor och två nya saker som 
berör dig som klubbadministratör 
har genomförts sedan förra numret 
av medlemsnytt. 

1. Du som kassör/admin kan gå till er 
klubb: Klicka på Klubben, välj kontakt 
i undermenyn och om du nu läser 
på den sida du kommit till så kan du 
under kontaktperson (ekonomi) dels 
se vem som är ekonomiansvarig*, 
dels har du en genväg för att direkt 
komma till klubbens ruterkonto om 
du har access för att få uppgifterna.

* Admin kan ändra namn på kontak-
tansvariga. Klicka på HEM i huvud-
menyn. Välj ”redigera” på den högra 
fliken som kommer upp och ändra 
under SBF-info.
 
2. Du som har någon av rollerna 
admin, tävling, matrikel eller ekonomi 
kan nu direkt via hemsidan registrera 
nya medlemmar till er klubb. När du 
går till din klubb har du under meny-
alternativet HEM fått en undermeny 
där det står ”Ny medlem”. Genom 
att gå in på den sidan och fylla i den 
information som efterfrågas så skick-
as begäran in för det nya medlemska-
pet. Mer detaljerad information här:  
 
www.svenskbridge.se/bit/nyheter/78083. 

Detta system ersätter alla varianter 
som tidigare funnits från att regist-
rera nya medlemmar i ruter till att 
skicka in listor via mail etc. 

GULDSIMULTAN
Vi har i tidigare nummer av med-
lemsnytt innan sommaren informerat 
om SBF:s nya guldsimultan som var 
tänkt att starta upp i september 
månad med fyra deltävlingar under 
året. Pga rådande situation spelas det 
första heatet spelas den 4 november. 

Bifogas gör ny inbjudan med aktuella 
datum – välkomna in med din klubbs 
anmälan om deltagande i en av årets 
roligaste tävlingsnyheter!

 

LÖSENORD och  
INLOGGNING
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 hö-
ger på din skärm själv ändra adress, 
telefonnummer, e-post mm. Där 
kan du också ändra ditt lösenord 
för inloggningen, titta på handikapp, 
mästarpoäng och lite annat smått 
och gott. 

Medlem som saknar lösenord 
kontaktar kansliet så översänder vi 
uppgifterna så snart som möjligt.  
 
E-post: kansliet@svenskbridge.se



PÅ GÅNG

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

OKTOBER
23/9-11/10 Svenska Cupen, omgång 6
24-25 RM Veteran Lag BBO
24-25 SM Par Juniorer  Väddö
25-27  Riksläger Juniorer  Väddö

NOVEMBER
4 Guldsimultanrally 1
4/9-20/9 Svenska Cupen, omgång 7
7 Manfred Kamras Minne  Göteborg
7-8 Distriktsträff  Örebro
12-15 Svenska Cupen, slutspel  Uppsala
13-15 Sidotävlingar vid Svenska Cupen finalen   Uppsala
   Två höstsilver och en guldpartävling 
21-22  RM Mixed lag BBO

DECEMBER
5 Malmö BK Guldtävling  Malmö

STYRELSEN MEDDELAR
I detta nummer av Medlemsnytt 
är det Tävlingskommittén som  
kommer till tals. 

Trots att bridgen i stort sett legat 
nere runt om i landet sedan slutet av 
mars, har det varit en hektisk tid för 
förbundets tävlingskommitté (TK). 
Vi har på grund av pandemin tvingats 
ställa in mästerskap, andra tävlingar 
och arrangemang. Parallellt har vi 
istället på allvar tagit plats på Internet 
och där arrangerat spel på såväl BBO 
som Funbridge – med allt från vanliga 
klubbtävlingar till riksmästerskap. 
Tämligen lite av detta hade gått att 
göra utan att först ha sett till att för-
utsättningar, tydliga instruktioner och 
regelverk är på plats, något som tagit 
mycket av vår tid i anspråk. Strävan 
måste vara att allt ska fungera så bra 
som möjligt.

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat detta utskick finns informa-
tion om bridgeresor arrangerade av 
tre av våra samarbetspartners, Viking 
Line, Grand Tours och Reseskaparna. 
Skriv gärna ut och sätt upp på er 
klubbs anslagstavla.

Trevlig bridgehöst! 
Kansliet

DISTRIKTSTRÄFF 2020
Den 7-8 november arrangeras årets 
distriktsträff på Scandic Väst hotell i 
Örebro. Fyra stora punkter finns på 
agendan. Dessa är: 

1. Uppstart efter Covid-19. 
2.  Redovisning av ekonomi och verk- 
 samhet för 2019-2020. 
3.  Information kring rekryterings- 
 kedjan och SOS Junior.
4.  Diskussion kring framtidens SBF.  
 Workshops där deltagarna vand- 
 rar runt i mindre grupper för att  
 forma en idébas till styrelsen och  
 ett dokument som förhoppnings- 
 vis kan presenterats på riks- 
 stämman 2021. 

Mer information om Distriktsträffen 
publiceras löpande på hemsidan. 
  
www.svenskbridge.se/distriktsträffen-2020/

Nyheter
• Den 1 september släpptes de nya  
 mästarpoängskalorna för partäv- 
 lingar (och i förlängningen indivi- 
 duella tävlingar). Nu räknar vi dessa  
 mästarpoäng också med decimaler,  
 inte bara heltal. All information  
 finns på hemsidan; läs mer på  
  www.svenskbridge.se/mp.
•  P g a pandemin har årets Allsvenska 
 flyttats från hösten 2020 till jan -  
 feb 2021.
•  Slutspelet i Svenska Cupen plane- 
 ras att genomföras som det var  
 tänkt från början, d v s 12-15  
 november i Uppsala. Mera informa- 
 tion finns i egen artikel.
•  Helgen 24-25 oktober arrangeras  
 riksmästerskap (RM) för Veteran 
 lag och helgen 21-22 november ett  
 motsvarande RM för Mixedlag.  
 Båda dessa spelas online på BBO –  
 se hemsidan.
•  På www.svenskbridge.se/tk/regler- 
 tävling finner du samtliga för verk- 
 samhetsåret 2020/2021 gällande  
 regelverk/tävlingsbestämmelser.  
 Dessa trädde i kraft den 1 sep- 
 tember 2020.

TK noterar
Vi noterar att alltfler klubbar så 
smått och försiktigt börjar öppna 
upp sin live-verksamhet. Drygt 1.000 
”bordskryss” har sålts till landets 
klubbar. Flertalet av dessa klubbar 
arrangerar nu regelbundet live-spel, 
men med något annorlunda förut-
sättningar än före pandemin; t ex 
personliga budlådor, full uppsättning 
brickor vid varje bord, fler stationära 
par i tävlingarna, försiktighetsåtgärder 
vidtagna i spellokal och angränsande 
utrymmen för att minska risken för 
smittspridning.
 
Avslutningsvis 
Missa inte chansen att vara med i 
vårt nya Guldsimultanrally som bör-
jar den 4 november, det blir en rolig 
nyhet!

   



Tider: 
Fredag 23 oktober: Registrering/incheckning för JSM från 17:00, middag 18:30
Lördag 24 oktober: JSM par startar 09.30
Söndag 25 oktober: JSM par avslutas 16.00. Rikslägret inleds 16.30 (registrering/incheckning från 15.00)
Måndag 26 oktober: Riksläger
Tisdag 27 oktober: Rikslägret avslutas 14.00

Plats: Väddö Kursgård (www.vaddokursgard.se), ca 3 mil norr om Norrtälje

Avgift: 700 kr/spelare för anmälan till JSM eller Rikslägret. Inkluderar deltagaravgift, två övernattningar i dubbelrum och 
samtliga måltider. Kostnad vid anmälan till både JSM och lägret: 1.200 kr. Om boende i enkelrum ör ett krav för deltagande, 
ange detta vid anmälan. Avgiften betalas till bankgiro 373-3482 senast den 16 oktober. Märk betalningen JSM/Riksläger + 
medlemsnummer. Klubbar som betalar avgifter för deltagare kan göra det via ruterkontot.

Resor: Förbindelser till hpl Rangarnö

ordna med hämtning. Alla deltagare kommer kontaktas för avstämning om deras resor.

Resebidrag:Resebidrag kan bara sökas för deltagande i JSM. Om du endast ska delta på Rikslägret, kontakta din klubb eller 
ditt distrikt. Bidraget är 6 kr/mil för resor med tåg/buss (som mest dina faktiska utlögg). För resor med bil är bidraget 
18,50 kr per mil - samåkning uppmuntras!

Medföljande vuxen:
bor med ditt barn / din deltagare). Anmälan per telefon till Mats Engman: 073-309 64 02

Notera att både JSM par och Rikslägret är helt drog- och alkoholfria arrangemang.

Har du frågor, kontakta Mats Engman, juniorkonsulent: 073-309 64 02 / men@svenskbridge.se

Junior-SM par och Riksläger 
Svenska Bridgeförbundet välkomnar alla landets juniorer 

(födda 1995 eller senare) till Väddö den 23-27 oktober 2020

Junior-SM par 23-25 oktober
Vi inleder med gemensam middag och presenta-
tion av alla deltagare på fredag kväll. Spelandet 
inleds på lördagen kl 09:30. Tävlingen spelas över 
ca 90 givar, beroende på antalet deltagande par. 
På söndag eftermiddag kl 16:00 applåderar vi de 

Tävlingsledare: Marie Åfors, Norrköpingsbridgen

Program och anmälan: 
www.svenskbridge.se/jsm-riksläger2020

Riksläger 25-27 oktober
-

Utbildningspass hålls på tre olika nivåer för att 
-

Program och anmälan: 
www.svenskbridge.se/jsm-riksläger2020

Anmälan senast den 22 september 
www.svenskbridge.se/jsm-riksläger2020

Väddö kursgård



Uppsala Bridgefest 2020

 
Spelare utslagna ur Svenska Cupen har före- 

 
föranmälan sig enligt bestämda regler. I det fall  

 
medlemmar i SBF dessa.
 
Program

09.30 – 12.45  Höstsilver 1  Max 20 par, föranmälan  24 brickor
16.00 – 19.15   Höstsilver 2   Max 28 par, föranmälan  24 brickor

14.30 – 20.30  Guldpar, del 1 Max 32 par, föranmälan  Bricka 1-44

10.00 – 14.00   Guldpar, del 2      Bricka 45-74
 
Startavgift

per spelare. 

Frågor... 
...besvaras av Ryszard Sliwiniski, Ping Huang, ping.huang046@gmail.com. 
 
Anmälan och information

 
 
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020.

 



Varför?

Hur går rallyt till?
-

-

 

Speltillfällen

 

För frågor och anmälan:

GULDSIMULTANRALLY
 

Mästarpoäng

-
-

 

 
 
Välkomna till en spännande tävling! 



  

Vi bjuder  
på kryssning!  

Minikryssning med Rosella 

Fem glada timmar med god mat och tillbakalutad 
underhållning med våra kryssningsvärdar. 
Shoppingfesten fortsätter där du kan spara upp  
till 50% när du handlar ombord. 

Prisex 0:- per person 

Weekendkryssning med Cinderella 

Vi har laddat med nyheter som vilt- och skaldjursbuffé, 
Kocklandslagets Silvermeny, rolig standup, artister och 
inte minst – nya superdeals i taxfreen. 22 timmars slow 
cruise i skärgården som sätter färg på hösten. 

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

Prisex 0:- per person med del i Insidehytt  
Prisex 410:- per person med del i Insidehytt  
samt Vilt & Skaldjursbuffé inkl dryck  

Läs mer och boka på Vikingline.se/kompis 

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



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: 

    hotell Fuerteventura Palace ****

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 fr.: 14 950 kr  8 dagar, 10 okt 2020 & 8/5 2021

Fuerteventura - Playa de Jandia
 - 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 

härliga strandpromenader. Många restauranger och barer att välja på.

Pris: 15 550 kr  8 dagar, 25 jan 2021

Sicilien - Cefalù
- hotell invid havet och trevliga utfärder

borgar för god mat ihop med ett varmt och vänligt bemötande och klimat. Vi bor invid 
havet i mysiga Cefalù på ett trevligt familjeägt hotell. Johan Berg vår omtyckta guide på 
Sicilien tar er med till Palermo, Castelbuono &  vingården Santa Anastasia. 

Pris fr.: 12 950 kr  8 dagar, 14 nov 2020 & 13/3 2021

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 500 
kr rabatt

2020/2021
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  
bridgeresor till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Spela bridge 

i eleganta Estoril. Vi bor på svenskägda Hotel Londres 

som specialiserat sig på just bridgegrupper. 

Avresa från Stockholm 8/3, 8 dagar.  

Pris från 11 495 kr.


