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ALLMÄNT 

Under 2018-2019 har arbetet med utbildningsmaterial och minikurser fortsatt. Glädjande 

kan konstateras att Världsbridgeförbundet uppskattade materialet så mycket att man köpte 

loss rättigheterna utanför Sverige och använder det som sitt eget, först och främst som 

material för juniorrekrytering. 

 

I vanlig ordning har nya internationella framgångar noterats. Återigen hade vi ett år som 

inleddes med nya framgångar våra juniorlandslag när de vann guld i JVM i såväl U26 som 

U21 klassen. Det hela fortsatte i öppna VM lag för damer där ett svensk-engelskt lag vann 

silver och ett guld erövrades i VM par. Även vid det nyinstiftade EM Mixed lag bärgades det 

guldmedaljer till Sverige.  

 

Arbetet med BIT är som tidigare konstaterats kraftigt försenat. I september 2018 övergick vi 

från att producera material internt till att köpa in det från externa leverantörer. Detta har 

resulterat i avsevärt förbättrade och effektivare leveranser. Gamla hemsidan ”Spader” skall 

stängas ned helt i december (men finnas kvar som arkiv) och i maj -20 skall merparten av de 

bakomliggande systemen vara färdiga. BIT kommer förvisso alltid att utvecklas, men från maj 

-20 skall vi mer ha något som liknar förvaltning med en väsentligt lägre ekonomisk 

belastning.  

 

I övrigt har verksamheten genomförts som tänkt med kurser, konferenser, medlemsservice, 

klubbesök, tävlingar, bridgefestivalen och allt som planerats. 

 

Styrelsen har under året bestått av; 

Ordinarie ledamöter: 

Pontus Silow, Stockholm, Ordförande 

Christer Grähs, Oskarström, Vice ordförande, LK, personalansvarig 

Ann Ohlsson, Tibro, Ekonomiansvarig 

Per-Olof Eriksson, Sandviken, Ekonomi 

Carl Ragnarsson, Linköping, TK 
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Helena Axelsson, Sölvesborg, MK, UTBK 

Per Leandersson, Stockholm, UK  

 

Suppleanter: 

Lasse Persson, Falkenberg, ORGK 

Linus Dahlström, Lund, JK 

 

Sakrevisor:  

Bo Appelqvist, Göteborg 

 

Sakrevisor suppleant:  

Börje Dahlberg, Göteborg 

 

Valberedning: 

Dan Nilsson, Malmö 

Karl Persson, Stockholm 

Lars Lundqvist, Valdemarsvik 

 

Styrelsen har haft fyra protokollförda möten under verksamhetsåret. 

Antalet medlemmar var 25 959 (26 437) varav 3227 (3188) var introduktionsmedlemmar och 

244 (344) juniorer. Siffrorna inom parenteserna motsvarar föregående verksamhetsår. 

Svenska Bridgeförbundets tidning Bridge har under året kommit ut med 5 nummer. 

 

ORGANISATION 

Kansliet 

Kansliet har varit lokaliserat på Karlsgatan 28 i Örebro. Kansliet delar där lokaler med SISU 

och flera andra idrottsförbund i Idrottens hus. I övrigt sitter ett antal övriga medarbetare på 

andra orter och har sin arbetsplats på lokala kontor eller jobbar hemifrån. 
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Personal 

Kansli i Örebro: 

Johan Grönkvist, 100%. Ekonomi, tävling och medlemsservice 

Micael Svensson, 100%. Tävling och administration (från 2019-01-07) 

Gunnel Hahne, 75%. Tävling, medlemsservice  

Björn Andersson, 100%. IT, (avslutade sin anställning hösten 2018) 

 

Övrig personal i landet: 

Roger Wiklund, Falkenberg, 100%. Verksamhetschef  

Micke Melander, Falkenberg, 100%. Utveckling, utbildning och medlemservice 

Thomas Winther, Sölvesborg, 100%. Ruter/BM- samt klubbsupport. 

Carina Wademark, Lidingö, 50%. Webb och information 

Tommy Andersson, Uppsala, 100. IT och tävling. (Avslutade sin anställning hösten 2018) 

 

SBF engagerar sedan januari 2019 primärt externa företag avseende viss teknik/IT samt en 

del av vår ekonomihantering. Antalet anställda inom SBF har i samband med detta 

reducerats. 

 

I övrigt har Peter Ventura utfört uppdrag i enlighet med det samarbetsavtal som vi har med 

Svenska Bridgeförlaget. 

 

Ekonomi 

Verksamhetsårets resultat är ett överskott om ca 250 tkr före avsättningar till fonder. 

Avsättningar till landslagsfonderna har gjorts med 300 tkr varpå resultatet visar på ett 

negativt resultat om 50 tkr. 

 

SBF har ett eget kapital på ca 2,5 Msek. Utöver detta finns fonder i form av: 

 

• Landslagsfonden där det finns 1448 tkr. 

• Juniorfonden som innehåller 904 tkr. 
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I övrigt hanterar SBF administrativt Magnus Göranssons minnesfond som innehåller ca 200 

tkr, fonden förvaltas dock av Roger Wiklund och Lars Persson privat. 

 

Noteras avseende årets resultat är att det finns två poster som i princip kan räknas som 

engångsintäkter. Dessa är försäljningen av utbildningsmaterial till WBF samt sponsringen 

från Leo Vegas. Den totala intäkten från dessa poster var ca 350 tkr. 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 

 

TK har under verksamhetsåret bestått av: 

Ordförande Carl Ragnarsson, Linköping 

Tommy Andersson, Uppsala 

Christer Grähs, Oskarström 

Henrik Johansson, Tvååker 

Ryszard Sliwinski, Uppsala 

 

Adjungerade: 

Thomas Winther, Sölvesborg 

Carina Wademark, Stockholm 

Johan Grönkvist, Örebro 

 

Organisation av TK 

Ordföranden tillsammans med Ryszard Sliwinski har haft huvudansvaret för den årliga 

översynen av Förbundets olika tävlingsregelverk med Christer Grähs och Henrik Johansson 

som korrekturläsare och faktagranskare; Christer Grähs och Henrik Johansson för TL Steg 3-

utbildningarna och -seminarierna. Thomas Winther har ansvarat för dokumentation kring TL-

arbetet, där bl a faktabladet Våra vanligaste domslut ingår, medan kansliet haft ansvar för 

bla förslag till serieindelning i allsvenskans division 2 och 3, motsvarande för semifinalplats-

fördelningen i SM Lag, men också svarat för kontakter med arrangörer för dessa samman-

drag.  
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Carina Wademark är TK:s kontakt mellan personalen och kommittén. Carina är även 

sekreterare i kommittén. 

 

Allsvenskan, seniora SM-tävlingar och övriga förbundsarrangemang 

Säsongens allsvenska sammandrag har på generell basis fungerat klart bättre än tidigare år, 

däremot finns det fortsatt kritik mot enstaka arrangemang. Företrädesvis handlar kritiken 

om att spellokalen varit för trång, spellokalen inte haft tydlig avskildhet mellan öppet och 

slutet rum och den lokala arrangören har inte tillhandahållit caféservering. Inför den 

kommande säsongen har TK har uppdragit åt kansliet att kraftigare betona vikten av att 

arrangören måste kunna uppfylla SBF:s kravspecifikation; för arrangörer där det förekommit 

befogad kritik måste denna följas upp och eventuellt arrangören sättas i karantän till dess 

man kan visa upp att problemen är åtgärdade. 

 

Statistik Allsvenskan och SM-tävlingar 

 2018-19 2017-18 2016-17 2015-16 2014-15 2013-14 

SM Par Veteran 683 654 612 646 560 642 

SM Par Dam 361 373 379 371 354 397 

SM Par Mixed 660 691 753 783 749 822 

SM Par Open 1100 969 1126 1220 1154 1164 

SM Par Junior 0 9 15 13 13 11 

SM Par Nybörjare 242 222 207 266 231 250 

SM Lag Veteran 51 49 51 51 45 40 

SM Lag Open 347 336 320 351 356 352 

SM Lag Junior 0 0 7 7 9 7 

Allsvenskan div 4 167 182 207 200 196 199 

 

Samtliga SM-finaler utom Lag Open och Lag Veteran spelades under Bridgefestivalen 2019 i 

Örebro. (Finalen Lag Veteran spelades under Bridgefestivalen 2018.)  
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SM Lag Open final spelades som vanligt i Örebro i Kristi Himmelsfärdshelgen 2019, liksom 

den avslutande omgången av Allsvenskans Elitserie hösten 2018. Från Elitserien och SM Lag 

Open final har bridgebio via BBO och Running Scores via SWAN-games arrangerats på 

sedvanligt sätt. 

 

I pardisciplinerna finns bara marginella förändringar gentemot föregående säsong, 

undantaget SM Par Open som åter kommit upp i deltagarsiffror motsvarande säsongen 

2016-2017 och dessförinnan. Den i särklass största ökningen står Örebro för, som ökat med 

hela 399 % jämfört med föregående säsong, därnäst Göteborg (81 %) och Halland (68 %). 

 

Simultantävlingar  

Under verksamhetsåret har 74 (ifjol: 80) simultantävlingar arrangerats. Totalt 16 258 (ifjol: 

17 151) par deltog, vilket innebär ett snitt på 220 par (ifjol: 214) per tävling. Största tävlingen 

för säsongen var den 19 november, då 988 par deltog – tävlingen var en gemensam 

simultantävling med Norge. De 35 kvällssimultantävlingarna har samlat totalt 13 697 par, ett 

snitt på 391 par, medan de 39 simultantävlingarna på eftermiddagar samlat 2 561 par, 66 

par i snitt och där högsta noteringen för säsongen blev 137 par.  

Under säsongen 2018-2019 avskaffades den kommenterade givsamlingen. 

 

Tävlingsledarlicenser och -fortbildningar 

I januari 2019 arrangerades TL Steg 3-seminariet på Scandic Väst i Örebro, med Christer 

Grähs, Henrik Johansson, Jan-Eric Larsson, Carl Ragnarsson, Ryszard Sliwinski och Thomas 

Winther i kursledningen.  

 

ORGANISATIONSKOMMITTÈN (ORGK) 

ORGK har under året bestått av: 

Lars Persson, ordförande, Falkenberg 

Christer Grähs, Oskarström 

Carl Ragnarsson, Linköping 

Tomas Brenning, Enköping, (endast frågor rörande Bridgefestivalen) 
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Adjungerade: 

Micke Melander, Falkenberg 

Roger Wiklund, Falkenberg 

 

Organisationskommittén har två av förbundets större arrangemang på sin dagordning och 

spänner över frågor som finns i andra kommittéer. Dessa är Bridgefestivalen och Svenska 

Cupen. Organisationskommittén har också tidigare haft rikslägren för junior på sin lott, en 

fråga som under året övergick till juniorkommittén. 

 

Bridgefestival 2019 

Årets bridgefestival arrangerades 26 juli – 4 augusti på Conventum Arena i Örebro, festivalen 

som var den 25:e i ordningen kantades av lite jubileumsfiranden. Jubileumsåtgärderna var 

att bjuda ett 500 tal besökare på tårta till kaffet under själva jubileumstisdagen. Nämnd dag 

stänktes det ut silver och guldpoäng i alla sidotävlingar för dagen, dessa utdelades enligt 

stratamodell. Vidare bjöds det på bridgeblandning i informationsdisken och landets alla 

ordförande bjöds på jubileumsfirande under den inledande fredagen där utvecklingen av 

bridgefestivalen bland annat visades. 

 

När Bridgefestivalen avslutades kunde ett nytt deltagarrekord noteras med 525 par (tidigare 

rekord 486) i en enskild tävling, äntligen spräcktes alltså den magiska 500-vallen. Inte nog 

med det tre andra rekord slogs också största hcp tävling någonsin 350 par (tidigare rekord 

332), den största Guldgruvan med 193 par och framförallt nytt totalt deltagarrekord med 

8690 startande par under hela festivalen (tidigare rekord 8406). Avslutningsvis korades i 

vanlig ordning vinnare i parti och minut, Bridgefestivalen som sådan förlöpte utan större 

missöden och nöjda deltagare kunde återvända hem då festivalen avslutades på söndagen. 

 

Svenska Cupen 

Svenska Cupen arrangerades för femte året i följd med 421 lag kom till start, 445 året innan. 

Tävlingen vanns av lag ”Team Paper Moon” från Boden med Urban Finnson, Pierre 

Thunström, Petter Bengtsson och Anders Enström. Slutspelet ägde rum den 15-18 november 

och som vanligt på Bridgens Hus i Uppsala respektive Scandic Nord Hotell. 
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LAGKOMMISSIONEN (LK) 

LK har under året bestått av: 

Christer Grähs, ordförande, Oskarström 

Henrik Johansson, Tvååker 

Carl Ragnarsson, Linköping 

Sven-Olof Flodqvist, Lund 

Tommy Gullberg, Hägersten 

Torbjörn Gustavsson, Ekerö 

Jan Kamras, Tel Aviv 

Linus Jorner, suppleant, Örebro 

 

LK arbetar med följande uppdelning: 

 

Lagtolkningsinstans 

Hanterar enbart ärenden som består av ren lagtolkning. Består av personer med gedigen 

kunskap om bridgelagar. 

Christer Grähs, ordförande, Henrik Johansson och Carl Ragnarsson samt suppleant Linus 

Jorner. 

 

Bedömningsfall 

Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment. 

Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och 

Jan Kamras. Suppleanter Carl Ragnarsson, Linus Jorner och Henrik Johansson. 

 

Antalet ärenden har varit 5 (förra året 10).  

 

LK har utanför Bridgefestivalen haft jour under sista omgången i allsvenskan för division 1-3. 

UTTAGNINGSKOMMITTÉN (UK) 

UK har under året bestått av: 

Per Leandersson, Stockholm 

Jan Kamras, Tel Aviv 
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Open 

Efter EM 2018 då vi kvalificerat oss till VM i Kina 2019 har det förberetts för VM spelet. Då 

inga par var uttagna fanns det en hel del spekulationer och tankar om vilka tre par som 

skulle tas ut. Det spelades träningslandskamper mot Nederländerna (hösten 2018) och 

Frankrike (våren 2019) samt att de flesta spelarna varit aktiva i amerikanska nationals mm.  

I januari 2019 spelades en OBS-tävling på St Erik med de par som bedömdes ha chanser att 

ta in sig i ett VM-lag, men även till framtida EM. Överlägset bäst gick Mikael och Ola, samt 

Fredrik och Johan varför de två paren meddelades att de togs ut till VM. I NM i Norge i juni 

spelade Karlsson-Sandin, Bergdahl-Andersson och Ahlesved-Warne med en fjärdeplats.  

Runt månadsskiftet mars-april togs så VM-laget slutgiltigt ut och det blev samma lag som i 

EM dvs Simon och Simon fick den sista platsen. Angående resultat av de landslagsaktuella 

paren under 2018-19 måste naturligtvis Mikaels och Olas VM-triumf i par nämnas. En 

oerhört fin prestation som befäste en plats i världstoppen. I övrigt har det saknats 

spetsresultat vilket gjorde uttagningen till VM ganska svår då inga av kandidaterna stack ut.  

Med en månad kvar är det mental förberedelse och systemträning. Hult och Ekenberg vann 

Chairmans Cup i Örebro vilket känns bra inför VM.   

 

Verksamhetsplan 2019-2020 

I skrivande stund finns inga revolutionerande planer på agendan. Först ska VM klaras av och 

sedan börjar förberedelser och planering inför EM 2020 i Portugal som är den stora tävling vi 

framförallt siktar på. Kontakt tagits med Tofta gård om en ev inbokad träningshelg mot 

annat land i början av april. Ännu så länge bara på planeringsstadiet, men Hans har sagt mig 

att han är välvilligt inställd och kommer att sponsra en sådan helg. Även en OBS-tävling 

kommer att planeras in på lämplig helg i början av 2020. EM spelas 17-27 juni. I övrigt 

kommer det förmodligen att dyka upp en och annan inbjudan/tävling som får ses över när 

de kommer. Går det bra i VM, ökar chanserna för dylika inbjudningar.   

 

Mål 2019-2020 

Målsättningen för 2019-2020 är densamma som tidigare dvs att bibehålla vår plats i 

världstoppen, samt naturligtvis att ta medalj i EM. Förhoppningsvis även att kunna fortsätta 
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att skapa en konkurrenssituation, och därmed höja status och ambitionsnivå på de par som 

aspirerar på framtida EM och VM. Läget som nu, med flera bra par, har nog aldrig funnits 

tidigare varför det förhoppningsvis blir ytterligare ett starkt år för Sverige. 

 

Junior 

Det nya juniorverksamhetsåret inleddes med att de flesta av de juniorer som skulle spela 

JVM samlades i Festivalen för uppladdning. I samlad tropp reste sedan alla U16 och U21 med 

kaptener och coacher medan de flesta U26 anslöt från en National i USA, och lagen möttes 

lagom jet-laggade i ett mycket varmt och fuktigt Suzhou, väst om Shanghai. 

  

De tekniska arrangemangen var bra, men all rapportering, t o m lokalt, stördes av den 

kinesiska censuren av Facebook/Google och blockering av vissa IP-adresser. 

  

U16 (Markus Bertheau-Andreas Abragi-Isis Lundqvist-Tiger Lundqvist-Andrea Nilsson-Maya 

Lo Björk Heed, kapten Kathrine Bertheau, coach Eva Abragi) presterade klart över förväntan 

genom att gå till semifinal. Man förlorade denna, samt mycket knappt matchen om bronset 

mot ett starkt kinesiskt lag. Insatsen var med beröm godkänd, inte minst då vi hade några lag 

bakom oss som slutade före oss i det föregående EM. Flera föräldrar var med och hjälpte till 

med logistik och pausförtäring. 

  

U21 (Sanna Clementsson-Alexander Sandin-Castor Mann-Erik Hansson-Teo Bodin, kapten 

Martin Löfgren, coach Lars Nilsson) började (som vanligt) trevande men spelade sig till en 

tredjeplats i kvalet. Nederländerna besegrades komfortabelt (alla segment vanns) i kvarten. 

Italien med stjärnskottet Donati blev en tuffare nöt att knäcka och man låg under stort efter 

halva semin, men två segmentvinster innebar avancemang till finalen. Sista matchen blev på 

sätt och vis en repris av EM föregående år när man mötte Israel. Sverige gick på knock och 

ledde med nästan 50 IMP efter tre segment, men sedan inte bara tog Israel tillbaka 

försprånget utan ledde med 14 brickor kvar. Därefter blev det en nagelbitare där bricka 12 

(tredje från slut) avgjorde i blågul favör. Sverige världsmästare med hela 6 IMP tillgodo! 

  

U26 var lite mer favoritbetonade i sin klass. USA vann kvalet stort före Sverige, och valde 

”lätta” Singapore som kvartsfinalmotståndare. USA förlorade dock sin kvartsfinal efter att ha 
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gått på ett par riktiga minor i slutet av matchen. Sverige spelade en jämn match mot Kina 

och vann först i sista segmentet, varefter Nederländerna möttes i semi. Det böljade fram och 

tillbaka men båda sista segmenten (av 4) vanns klart. I finalen väntade den stora 

överraskningen Singapore som spelade bra om än inte med den ”explosivitet” som ofta 

kännetecknar juniorer. Efter två segment av sex stod det helt jämnt, efter tre ledde 

Singapore knappt, likaså efter fyra. Sverige tog en 13-IMPsledning efter 5, och så var det 

dags för finishen! En slam med två ess borta och fel utgång kostade Sverige 25 IMP, men 

man bet tillbaka. När de sista brickorna, trots att de inbjöd till differenser, avverkats utan 

några större siffror kunde Singapore konstatera att man vunnit det sista segmentet, men 

Sverige stod som segrare med en IMP mindre i marginal än sina U21-kolleger: 5 IMP! 2018 

års världsmästare i U26 heter: Ida Grönkvist - Mikael Grönkvist, Simon Hult – Adam Stokka 

och Mikael Rimstedt – Ola Rimstedt med kapten Martin Löfgren och coach Tom Gärds. 

  

Verksamhetsplan 

Efter att JVM avslutats så valde vår mycket duktige och framgångsrike förbundskapten 

Martin Löfgren att avgå. Mycket tråkigt då det bedrivits väldigt bra träning som lett till 

enorma framgångar. UK har sedan dess kontaktat ett antal personer för att lösa 

kaptensfrågan men fortsatt står vi utan kapten. En fråga värd att ställa i sammanhanget är 

huruvida detta ska vara ett helt ideellt uppdrag. Det krävs kompetens på en massa områden 

samtidigt som går väldigt mycket TID. Kaptensfrågan kvarstår och fortsatt söks en ny kapten 

för våra juniorer. 

 

Årets verkligt stora uppdrag kommer att bli JEM i Norge i början av juli. Även om vi inte har 

någon förbundskapten så kommer vi att ha ett fantastiskt ledarteam i form Tom Gärds, 

Daniel Gullberg, Kathrine Bertheau och Lars Nilsson. Självklart är målet att kvala in till JVM 

med alla våra lag. 

Veteran 

2018/2019 var ett mellanår utan internationella mästerskap, därmed var det partnervård 

och träning Inför kommande mästerskap som veteranerna fokuserade på. 

 

Flera av paren i truppen tränar regelbundet på BBO, såväl systemträning som spelträning där 

S-Å Bjerregård gör ett bra jobb med arrangerandet av matchträning. 
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En OBS-tävling spelades i början av februari och tillsammans med underlag från parens 

samtliga spelade tävlingar under säsongen togs sedan laget som ska representera Sverige vid 

VM i Kina i september ut. Det var ingen lätt uttagning, men laget som togs ut är det vi tror 

kommer att prestera bäst tillsammans denna gång. 

Laget är: Mats Nilsland – Björn Fallenius, Bengt-Erik Efraimsson – Mats Axdorph, Christer 

Bjäring och Johnny Östberg. Kapten Olle Wademark, Coach Carina Wademark. 

 

För verksamhetsåret 2019/2020 är det nämnda VM som spelas i Kina i september samt ett 

EM i Madeira juni 2020. 

 

Då det även blir ett OS hösten 2020 är det tätt mellan mästerskapen och eftersom vi har 

många par som platsar för spel i mästerskap är grundplanen att sända olika lag till EM 

respektive OS. 

 

Dam 

2018/2019 var ett mellanår utan stora internationella mästerskap. I februari spelades en 

OBS-tävling tillsammans med veteranerna. 6 dampar deltog. Tillsammans med övrigt spel 

under säsongen samt den tid spelarna lägger ned på sitt partnerskap togs laget som ska 

representera Sverige vid VM i Wuhan i september ut. Laget blir Kathrine Bertheau – Jessica 

Larsson, Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist och Emma Övelius - Sanna Clementsson.  

 

Damlaget deltar i WBF:s arrangerade dammatcher på BBO där laget har spelat 6 matcher 

mot andra landslag under våren. Spelet ligger vilande under sommaren, men kommer att 

fortsätta efter VM. 

 

Tiden fram till VM kommer paren att utnyttja för att förstärka partnerskapet med såväl 

system- som spelträning. 

 

Damernas silvermedalj från EM i Ostende genererade en inbjudan till Världens Topp 4 i den 

prestigefyllda tävlingen IMSA World masters Championship. Kina, England, Polen och Sverige 

deltog och Sverige slutade på andra plats i lagtävlingen och på platserna 4, 5 och 10 i 
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partävlingen, en mycket bra prestation! För Sverige spelade Kathrine Bertheau – Jessica 

Larsson, Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist och Maria Grönkvist, Catharina Ahlesved. 

Damlandslaget fick även detta år ett bra träningstillfälle genom att tre par blev inbjudna till 

Paris i slutet av april. Det franska bridgeförbundet bjöd förutom på bra arrangerade tävlingar 

på såväl hotell som lunch och middagar.  

 

I juni spelades NM Lag i norska Kristinesand. Jessica Larsson – Kathrine Bertheau, Emma 

Övelius och Sanna Clementsson representerade Sverige och vann tävlingen. Tack vare 

damernas fina spel vann Sverige även NBU Trophy. 

 

För verksamhetsåret 2019/2020 är det VM som spelas i Kina i september samt ett EM i 

Madeira i juni 2020. Damlaget från VM I Lyon 2017 är inbjudna att spela Beijing Hua Yuan 

Cup, 8-13 oktober. Laget har tackat ja och de som åker är Kathrine Bertheau – Jessica 

Larsson, Cecilia Rimstedt – Ida Grönkvist och Maria Grönkvist - Catharina Ahlesved. 

 

Verksamhetsberättelse Mixed 

Efter att verksamhetsåret inleddes så valde WBF att instifta en mixedklass. Det fanns ingen 

budget för denna klass, ingen kapten och så vidare. Det gjorde att UK valde att göra en 

uttagningstävling där det vinnande laget skulle bli direktuttaget till EM i Lissabon. Valet att 

ha en uttagningstävling kan alltid diskuteras och framtiden får utvisa vad som är rätt modell. 

Ida Grönkvist, Mikael Grönkvist, Simon Ekenberg och Sanna Clementsson vann 

uttagningstävlingen och stod sedan för en fantastisk prestation i och med att de vann hela 

Mixed EM. Segern innebar också att Sverige kvalificerade sig för höstens VM i Kina. 

 

Verksamhetsplan Mixed 

 

Första uppdraget är Mixed VM i Kina och fortsatt finns ingen kapten utan en ny 

uttagningstävling kommer att arrangeras även denna gång. Hur SBF i framtiden ska hantera 

mixedklassen är svårt att säga och Riksstämman kanske kommer ge en fingervisning.  
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MEDLEMSKOMMITTÈN (MK) 

MK har under året bestått av: 

Helena Axelsson, Ordförande, Sölvesborg 

Peter Ventura, Tidningen Bridge; Karlbo 

Catharina Ahlesved, Stockholm 

Lars Lundqvist, Gryt 

 

Adjungerade:  

Micke Melander, (från 180101), Falkenberg 

Roger Wiklund, (till 180101), Falkenberg 

Carina Wademark, Lidingö 

I samband med konstitueringen av kommittéerna beslutades att förbundets tidigare 

utbildningskommitté skulle läggas ned och dess uppgifter flyttades till medlemskommittén. 

MK har under året arbetat med att färdigställa kursbok två i det nya kursmaterialet som 

handlar om budgivningen i Bridge och dessutom tagit fram den första 20 minikurserna som 

kan användas som påbyggnadsmaterial där våra klubbar själva väljer hur de vill sy ihop sin 

kurs. 20 ytterligare minikurser ska tas fram under hösten 2019 och hela kurspaketet ska vara 

klart till december 2019.  

MK har påsken 2019 genomfört ett juniorläger i samarbete BK Albrekts i Varberg. MK kan 

vidare trist konstatera att såväl JSM par som JSM lag fick ställas in pga för få anmälda 

deltagare. 

MK har ekonomiskt stöttat juniorboendet under festivalveckan i Örebro. 

 

MK har fortsatt med kampanjen ”30 000 till 2020” och vi kan glädjande konstatera att de 

flesta av de klubbar som är med i projektet noterar fantastiska resultat där vissa av dem mer 

eller mindre fördubblat sitt medlemsantal. 

 

Tidningen Bridge utkom under verksamhetsåret 2017–2018 med fem nummer. 

 

MK beslutade vidare att årets klubbledare för 2018-2019 blev Gösta Frödin, Arvika BS. 



16 Verksamhetsberättelse 2018-2019 | SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDET 
 

JUNIORKOMMITTÈN (JK) 

JK har under året bestått av: 

Linus Dahlström, ordförande, Lund 

Per Leandersson, Stockholm 

Jan Malmström, Varberg 

 

Adjungerade: 

Micke Melander, Falkenberg 

Johan Grönkvist, Örebro 
 

JK rivstartade under hösten 2018 med att tillsammans med MK ta fram kursmaterialet som i 

grunden är framtaget för juniorbridge. I övrigt har all kommunikation skett via regelbundna 

telefonmöten och/eller e-post. Av privata skäl har såväl Linus Dahlström och Per 

Leandersson under året valt lämna kommittén. 

 

JK genomförde under verksamhetsåret ett juniorledarseminarium i Örebro. 16 deltagare 

samlades för att parallellt med TK TL Steg 3 utbildning förkovra sig i ämnet att arbeta med 

skolbridge och rekrytera juniorer.  

 

JK har under året övertagit ansvaret för Rikslägren i Bridge från ORGK och även övertagit 

ansvar kring planering för JSM lag respektive par. Även om det är TK som praktiskt genomför 

tävlingsverksamheten. JK kan notera att krafttag måste tas då vi tyvärr inte har tillräckligt 

med juniorer för att kunna genomföra våra verksamhetsplaner.    

 

Det har under året bedrivits skolbridge i ett 10-tal städer runt om i Sverige. En uppskattning 

är att ungefär 400 elever haft bridge på schemat under 2018-2019. Ett problem som de 

flesta klubbar brottas med är att få dem att börja spela på deras klubb då de flesta spelar 

bara på skolorna och det tar många år för att få dem att ta steget över till tävlingsbridge.  
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IT-KOMMITTÈN (ITK) 
ITK har under året bestått av: 
Tomas Brenning, ordförande, Enköping 
 
Adjungerade: 
Johan Grönkvist, Örebro 
Carina Wademark, Lidingö 

I en ideal värld har förbundet ett politiskt styrt organ (ITK) som fattar de övergripande 

besluten. Beställningar skickas därefter till BIT-gruppen för genomförande. Under det 

gångna året har ITK och BIT-gruppen av praktiska skäl bestått av samma personer. 

Föregående stycke är identiskt med ITK-rapporten för ett år sedan. Förhoppningsvis formas 

en ny ITK efter Riksstämman 2019 så att vi återigen får den önskade uppdelningen mellan 

politik och genomförande. 

 

Till skillnad från vid rapporten till Distriktsträffen 2018 har BIT-gruppen lyckats med 

uppdraget. Många förbättringar har publicerats både för spelare, klubbar och kansli. 

Samarbetet med externa konsulten Johan Östling, Wappo, har fungerat mycket bra. 

Veckomöten på tisdagar har genomförts. 

 

IT-nyheter publiceras löpande på hemsidan. 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter 

 

Den stora förbättringen för klubbarna är ny kalender och ny hantering av tävlingar: 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/33820 

 

Hantering av SM-finaler har flyttats från gamla kanslisystemet Klöver till nya Hjärter: 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/45174 

 

En lathund för Bridgemate har tagits fram. Den är riktad till nybörjare och innehåller kapitel i 

stil med "Packa upp lådan" och "Grundinställningar i Ruter", och "Nu kan du börja använda 

terminalerna". 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/23411 

 

http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/33820
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/45174
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/23411
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Medlem på nätet fasas ur mer och mer till fördel för nya BIT-sidor. 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/22916 

… Läs mer: http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/23260 

 

Ingen version av Ruter har publicerats (annat än den version i september 2018) som 

rapporterades om redan vid förra årets ITK-rapport till Distriktsträffen 2018. 

 
DISCIPLINNÄMDEN (DN) 
Disciplinnämnden har under året bestått av: 

Tobias Törnqvist, Ordförande, Göteborg 

Lena Westman, Uppsala 

Jan Lagerman, Täby 

Vidar Wahlestedt, Karlskrona 

 

Adjungerad: 

Roger Wiklund, Falkenberg 

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret 2018–19 har DN fått in åtta ärenden. Samtliga dessa ärenden är 

avgjorda. 

 

Ordförande    
 
 
 
Pontus Silow  Christer Grähs  Per-Olof Eriksson 
 
 
 
Carl Ragnarsson Lars Persson  Helena Axelsson  
 
 
 
Per Leandersson Ann Ohlsson  Linus Dahlström  

http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/22916
http://www.svenskbridge.se/bit/nyheter/23260
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