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Inbjudan förbundsstämma 
Upplands bridgeförbunds årsmöte går av stapeln lördag 5 september i Uppsala.  

Eventuella motioner skall vara styrelsen (upplands.bridgeforbund@gmail.com) tillhanda senast 31 

juli.  

Stämman hålls i Bridgens Hus, Vattholmavägen 18, Uppsala 

Cirkatider 

 13:00 Förbundsstämma 

 14:00 Singeltävling 

 18:00 Middag 

20:00 Frågesport 

 

Ingen startavgift i singeltävlingen. 100 kr för middag för medlemmar i UBF (ej medlem betalar 200 

kr), dryck finns att köpa till självkostnadspris.  

Förbundet bjuder två representanter från varje klubb. 

Anmälan till tävling och/eller middag senast 1 september till: 

upplands.bridgeforbund@gmail.com eller till Linnea Edlund 0702-25 26 16 eller på hemsidan: 

Singeltävling: http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.194827  

Middag: http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.194828  

  

mailto:upplands.bridgeforbund@gmail.com
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.194827
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.194828
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Bridgefestival och Chairman’s cup i Örebro 
Årets bridgefestival startar fredag 24 juli, och pågår till söndag 2 augusti.  

Chairman’s cup är en mycket populär lagtävling som spelas under Bridgefestivalen. Kvalet spelas 

lördag och söndag 25-26 juli. Det är en mycket rolig tävling som spelas i formatet "Gröna hissen", 

vilket innebär att man möter lag som ligger "i närheten" av det egna lagets resultat.  

Det är stor bredd i turneringen, allt från nybörjarlag till internationella stjärnor deltar. 

Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis start i Chairman’s Cup förutsatt att följande villkor 

uppfylls: 

 Högst två spelare i laget har tidigare deltagit i Chairman’s Cup. 

 Samtliga spelare i laget måste tillhöra samma distrikt. 

 Laget måste bära distriktets namn följt av ett löpnummer, t ex Uppland 1, Uppland 2 osv. 

Den fria startavgiften gäller endast för kvalet som spelas lördag och söndag. Därefter får lagen betala 

normal startavgift i huvudcupen eller bonuscupen. 

Distriktslagen spelar om ett distriktspris om 10 000 kr till det lag som klarar sig längst i tävlingen. 

Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen används placering i kvalet för att få fram en vinnare.  

Anmälan till upplands.bridgeforbund@gmail.com eller per telefon till Linnea Edlund, 0702-25 26 16.  

Mer information om Chairman’s cup: http://www.svenskbridge.se/festival-2015/chairmans-cup  

Det går förstås utmärkt att åka till Bridgefestivalen i Örebro för att spela någon av de sidotävlingarna 

som hålls varje dag under festivalen. Alla är välkomna, och någon föranmälan behövs inte. Du hittar 

all information du behöver här:  http://www.svenskbridge.se/festival-2015  

 

Motioner till riksstämman för Svensk bridge 
Riksstämman äger rum på Scandic Grand Hotel i Örebro den 9-10 oktober 2015. Motioner från 

distriktsförbunden skall vara Bridgeförbundet tillhanda senast den 20 augusti. 

Mer information om Riksstämman finns här: http://www.svenskbridge.se/riksstämman-2015  

mailto:upplands.bridgeforbund@gmail.com
http://www.svenskbridge.se/festival-2015/chairmans-cup
http://www.svenskbridge.se/festival-2015
http://www.svenskbridge.se/riksstämman-2015
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DM/SM-lag  
Finalen spelades i Uppsala under mars månad. DM-segrare för säsongen 2015-2016 blev lag Mira.  

 

Lag Mira: Ivar Holmquist, Robert Larsson, Matti Hellström, Anders Blomqvist 

Fullständig resultatlista DM-lag 2014-2015: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6654  

Fem lag, Skalman(kvaletta), Mira, Ohlsson, Schackalerna, samt Greven tog sig vidare till SM-

semifinaler, dessvärre lyckades inget av de uppländska lagen ta sig hela vägen till SM-final. Vi får 

istället gratulera lag Östberg från Stockholm till årets SM-guld.  

http://www.svenskbridge.se/sm-lag-2015  

  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6654
http://www.svenskbridge.se/sm-lag-2015
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DM/SM-Par 

   
Torbjörn Nyberg & Bosse Pettersson, Ulf Nohrén & Anders Blomé,  

Claes Hallström & Ulf Israelsson 

Fullständig resultatlista DM-par-final:  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.190929  

Upplandsmille 

 
Lag Kallboden: Hans Kvick, Kjell Hedman, Niklas Warne samt Stefan Haglund.                                             

 

Fullständig resultatlista Upplandsmille: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/season.php?action=view&id=2106    

Kval spelades i Rimbo, 

Enköping samt Uppsala. 

Totalt kvalade 53 par 

1:a – Ulf Nohrén & Anders 

Blomé, Uppsalabridgen 

2:a – Torbjörn Nyberg & Bo 

Pettersson, Uppsalabridgen 

3:a – Claes Hallström, 

Sigtuna BS & Ulf Israelsson, 

Uppsalabridgen 

Uppland får 8 platser till SM-

semifinaler i Örebro enligt de 

preliminära beräkningarna. 

Upplandsmille är en 

spelform där varje match 

går över tre segment, och 

alla i laget spelar varsitt 

segment med varandra.   

 

Under säsongen 2015-

2016 deltog åtta lag.  

 

1:a – Kallbloden 

2:a – Lingon 

3:a – Showtime (med 1 

imps marginal före 

Winston) 

 

 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.190929
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/season.php?action=view&id=2106
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Ändrade priser på brickläggning 
UBF har en brickläggningsmaskin och tillhandahåller lagda brickor för barometrar och vanliga 

partävlingar. Bricksamling tillhandahålls per e-post för import i t.ex. programmet Ruter. 

Från och med 1 juli 2015 betalas en startavgift á 20 kr för varje beställning av brickset. Priset per 

bricka är fortfarande 1 kr styck.  

För mer information och beställning kontakta: Ivar Holmquist, 018-55 42 43, ivar.holmquist@unt.se 

Spelprogram 2015-2016 
Spelprogrammet för 2015-2016 finns att hämta här: 

http://uppland.svenskbridge.se/Spelprogram/Spelprogram.pdf  

 

Nya tävlingsbestämmelser 
Upplands bridgeförbunds tävlingskommitté har beslutat om tävlingsbestämmelser som reglerar de 

distriktsmästerskap som arrangeras i Uppland. Bestämmelserna reglerar bland annat kvaltävlingar, 

reserver, startavgifter med mera.  Bestämmelserna har mer eller mindre kopierats från andra distrikt 

och det allmänna regelverk som FSB tagit fram.  

Här finns regelverket för säsongen 2015-16: http://uppland.svenskbridge.se/Information/tb2015.pdf  

En nyhet är att vi hoppas på att kunna arrangera klubbkval även för DM-Mix och DM-veteraner.  

Kommande tävlingar 
Rimbo BK: Norrtäljeträffen, torsdag 9 juli:  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.193118  

 

 

 

 

På vår hemsida hittar du aktuellt spelprogram, samt inbjudan till tävlingar i 

distriktet: http://uppland.svenskbridge.se 

För att se resultat i spelade tävlingar kan du besöka oss i Spader: 
http://www.svenskbridge.se/spader/clubs/2 

 
E-post: upplands.bridgeforbund@gmail.com 

Telefonnummer till Bridgens hus i Uppsala: 018-24 59 56 

mailto:ivar.holmquist@unt.se
http://uppland.svenskbridge.se/Spelprogram/Spelprogram.pdf
http://uppland.svenskbridge.se/Information/tb2015.pdf
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.193118
http://uppland.svenskbridge.se/
http://www.svenskbridge.se/spader/clubs/2
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