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Klubben 
Sommarbridgen 1 lockade bara 11 par. Det var magert och vi får hoppas att 
deltagandet ökar. Håkan och Katrin Tjernström visade sitt kunnande genom att 
segrade i både scratch och hcp. Ett stort grattis. Scratchsegern delades med Georg 
B och Lars O.  
 

Tidningen Bridge 
Du som är medlem har nu fått ett juninummer. Där finns mycket fin läsning. Med 
tidningen följer ett inbetalningskort för årsavgiften. Slarva inte bort det. Betala helst 
snarast. Det debiteras en avgift av förbudet på 40 kr för varje tävlingsdeltagare som 
är noterad som ej betalande.  Grundprincipen är att spelaren skall stå för den 
extrakostnaden. Kassören får bekymmer att håll ordningen när ej betalande 
medlemmar deltar. 

 
Spadersidan 
Du har väl provat vår nya sida? Sven-Arne jobbar förkännstfullt vidare på att utveckla 
sidan. Han slår ett slag via ”Senast nytt” för Funbridge. Gå in där och välj ”Hur 
utveckla ditt bridgespelande”. Kursen är kostnadsfri. Det underlättar för oss spelare 
att kunna komma igång via vår Spadersida. Rekommenderas. 
 
Som info får du nedan texten i ett meddelande som jag fick av honom. 
 

I senaste numret av Svensk Bridge finns det en artikel på sidan 41 om 

Funbridge som tillsammans tillsammans med SBF utvecklat en kostnadsfri 

kursserie "Spela Bridge". 

 

Jag har varit medlem hos Funbridge sedan jag började spela bridge och har 

nog siten att tacka för att jag kunnat utveckla min spelföring. 

Kanske har nämnt för dig tidigare att jag spelat ca 35 000 brickor sedan 

2012. Det är svårt att få den träningen genom att spela klubbtävlingar. 

Det är inte helt gratis att spela men för mindre än 100 kr i månaden får 

man spela obegränsat antal brickor. Tycker en hobby kan få kosta lite. 

Budträningen kanske inte blir så bra men den får man försöka utveckla 

med sin partner. 

Jag har gjort en nyhet på hemsidan men om du har lust kan du väl också 

nämna något om kursserien i ditt veckobrev. 

 
Med Bridgehälsning. 

 
Ove Bylund 
 


