
OBS-tävling för veteraner 3-4 mars 
Lördag - söndag 3-4 mars 2018 spelas observationstävling för veteraner på BK S:t Erik i 
Stockholm. 
Veteranlaget spelade till sig silvermedalj vid senaste EM och brons vid VM i Lyon i höstas. 
Ambitionen är att det åtminstone inte ska gå sämre vid kommande mästerskap. 

Veteranåldern är under förändring. För EM gäller att man ska vara född 1957 eller tidigare, 
för VM 2019 gäller 1958 eller tidigare och vi ser gärna att 58:or intresserade av framtida 
satsning spelar även i denna tävling. 

Är du intresserad, men utan partner får du gärna säga till så försöker vi finna en partner med 
samma ambitionsnivå och kan bidra med förslag till träningsupplägg. 

Är ni ett par som är intresserad av spel i landslaget, men förhindrad att spela denna tävling? 
Säg till senast 30/11 så lägger vi upp en plan för att observera paret på annat sätt. 

Förutsättningar 
Att vinna tävlingen innebär inte att man blir direktuttagen till veteranlaget, men det kommer 
att vara en del i underlaget vid uttagningen av lag inför EM i Ostende, Belgien 9-16 juni 2018 
och intressevisande för spel vid VM, antagligen i Kina eller Marocko, hösten 2019. 

 
Snabbfakta 
När: 3-4 mars. Samling lördag 12:45 för en kort genomgång, spelet börjar 13.00 och beräknas 
vara slut c:a 20.30 med en paus 17.00-17.30. Söndag 10.00 - 17.00 med lunch 13.00 - 14.00. 

Var: BK S:t Eriks lokaler, Kronobergsgatan 12, Stockholm, T-bana: Fridhemsplan. Telefon 
till klubben: 08-650 97 79. 

Tävlingsform: IAF, upplägg bestäms när vi vet antalet par. 

TL: Karl Persson 

Avgift: ”Stockholmare” (Olle avgör och betraktar Stockholm som vidsträckt) betalar 500 kr 
per person. För övriga utgår ingen avgift. Inga logi- och/eller reseersättningar utgår. 

Anmälan: Senast 23 februari via hemsidan http://www.svenskbridge.se/tvl/265450/info 
Minst 10 par krävs för att tävlingen ska spelas. 

Uttagning 
Efter avslutad tävling kommer Olle att kontakta de mest intressanta paren och diskutera de 
kommande lagsammansättningarna med dem. 
 
Kapten: Olle Wademark olle.wademark@gmail.com  0709 - 44 06 84 
Coach: Carina Wademark carina@svenskbridge.se 0709 - 64 29 65 

 


