
Vad vinner du och din klubb 

på att vara ansluten till  
Svenska bridgeförbundet?

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET



2

Svensk Bridgehistoria 

1933 Förbundet bildas
Putte Kock m.fl. ville delta i Europamästerskapen. För att 
få göra det måste man representera ett nationellt för-
bund. Därför bildades Svenska Bridgeförbundet 1933.

1940 Första SM Par spelas
Första Svenska Mästerskapen för par i bridge vinns av 
Egon Asther - Gunnar Stawenoff från Malmö.

1963 Budlådor
Gösta Nordenson uppfinner budlådan och tar patent 
på den.

1966 Mästarpoäng införs
Alla klubbar får möjlighet att spela om bronspoäng, 
något som nu är obligatoriskt på alla anslutna klubbar.

1969 Första medlemstidningen kommer ut
Redaktör är Claes Landin som skriver om framtiden i 
den första ledaren.

1976 Allsvenskan startar
En nygammal företeelse är att Allsvenskan för lag startar 
igen. Vinnare av 1976-77 års upplaga blev i högsta  
serien Malmö BK med Alvar Stenberg, Hans-Olof  
Hallén, Mats Nilsland och Göran Ofsén.

1994 Bridgefestival
Den första svenska bridgefestivalen arrangeras i Sverige. 
Arrangemanget har växt till ett av världens största åter-
kommande bridgearrangemang och kan jämföras med 
O-ringen och de andra stora nationella arrangemangen.

1995 Förbundet får en hemsida
Trots att halva styrelsen sade nej, några reserverade sig 
och några sade att faxen är framtidens kommunikations-
medel tog Förbundet steget ut i cyberrymden.

2001 Ruter ser dagens ljus
Ett kraftfullt datorprogram för beräkningar av tävlingar 
kan gratis rekvireras av alla anslutna klubbar i Svenska 
Bridgeförbundet.

2005 Nationellt handikapp införs
Precis som i golfen har nu bridgen ett eget handikapp. 
Nu mäter man sin egen prestation mot sitt handikapp. 
Detta justeras efter alla partävlingar man spelar och som 
rapporteras.

2012 Sverige vinner OS i Bridge
Sverige har haft många internationella framgångar, den 
största är tveklöst OS guldet i Lille 2012.

Varför ett bridgeförbund?
 
Det kan beskrivas med ett enda ord: Utveckling.  
Med en gemensam idé om vad vi vill med bridgen i 
Sverige och med ett engagemang att nå dit tillsammans, 
kommer vi längre. Utveckling är ett måste för alla organisa-
tioner. Svenska Bridgeförbundet är inget undantag. Därför 
arbetar förbundet aktivt med utveckling av vårt gemen-
samma intresse, bridge.

Titta vad vi kan erbjuda er klubb
 
Ruter
Ett avancerat och användarvänligt dataprogram för beräk-
ning av tävlingsresultat samt administration av medlems-
register. Detta är ett program som förbundet ständigt 
vidareutvecklar och gratis distribuerar till alla anslutna 
klubbar. 

Mästarpoäng
Mästarpoäng är ett system som gör att alla bridgespelare i 
hela landet kan tävla mot varandra utan att mötas vid  
bridgebordet. Vid alla tävlingar delas mästarpoäng (MP) 
ut. MP räknas ut genom din placering och hur stort start- 
fältet är. Bättre placering och större startfält ger fler  
mästarpoäng.

0-52 Handikapp
På samma sätt som i golfen har alla bridgespelare ett  
officiellt handikapp. Detta påverkas av med- och mot-
gångar vid bridgeborden. 
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Spader
En hemsida för alla anslutna klubbar: www.svenskbridge.se. 
Här kan klubben publicera spelscheman och resultat samt 
informera sina och andra medlemmar i förbundet om sin 
verksamhet.

Utbildning
Förbundet utbildar årligen tävlingsledare som ska bli 
domare och leda tävlingar på klubbnivå. Vi utbildar även 
bridgelärare, klubbfunktionärer samt Ruter- och Spader-
användare. Hör med ert distrikt när ni har möjlighet att gå 
på utbildning.

Materiel
Ni har, som ansluten klubb, rabatt på bridgemateriel hos 
Svenska Bridgeförlaget. Se www.bridgeforlaget.se. 

Vad får jag som medlem?
 
Tidningen BRIDGE
I den finns det något för alla bridgespelare, nybörjare som 
rutinerad. Tidningen är förbundets officiella organ. I den 
hittar du bl.a. artiklar om resor, tävlingar, framgångsrika 
klubbar och bridgepersonligheter.
Andra förbund i bridgevärlden är avundsjuka, de anser att 
BRIDGE är en av världens bästa medlemstidningar.  
Tidningen kommer ut med fem nummer per år.

Spela var du vill
Du har i allmänhet rätt att spela på alla anslutna klubbar 
i Sverige, i hela världen faktiskt. Om du vill, får du delta i 
DM och SM kval för par, Veteraner, Juniorer, Damer,  
Nybörjare och Mixed samt i lag.

Klubbmatcher
Arrangera en klubbmatch mot någon annan av  för- 
bundets mer än 400 aktiva trevliga klubbar, eller varför 
inte en utländsk vänortsklubb. Detta är något som uträk-
ningsprogrammet Ruter klarar galant som partävling  i en 
klubbmatch.

Seriesystem för lagspel
Alla medlemmar har möjlighet att spela i något av de 
seriesystem som arrangeras. Förbundet har en Allsvenska 
med ca 220 lag i fyra divisioner över hela landet. Varje 
distrikt har oftast också egna lokala seriesystem.

Medlemsförmåner
Genom att vara medlem har våra bridgespelare i Sverige 
rabatter på bilhyra, hotellnätter och en massa annat. Vi 
arbetar aktivt för att hitta nya samarbetspartners. Titta in 
på www.svenskbridge.se för senaste nytt.

Konsulent
Någon av förbundets heltidsanställda konsulenter kommer 
gärna till er klubb och håller föreläsning, information eller 
utbildning inom valfria bridgerelaterade ämnen.

SISU Idrottsutbildarna
Klubben kan få resurshjälp av SISU Idrottsutbildarna, 
idrottens bildningsförbund, i samband med exempelvis 
bridgekurser. SISU Idrottsutbildarna kan vara en resurs-
hjälp till lokalkostnader, kurslitteratur och lärarhandled-
ning. Förbundet är medlemsorganisation i SISU.

Kansliet
Förbundet har ett kansli som finns till för att hjälpa er i alla 
frågor rörande bridge. Ring 019-277 24 80 eller e-posta 
till kansliet@svenskbridge.se.

Folkspel
Klubben får rätt att sälja Folkspelslotter och kan därmed 
på ett väsentligt sätt förstärka klubbkassan. Titta gärna in 
på www.folkspel.se för att se vilka möjligheter som finns.
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Gemenskap
Medlemmarna och klubben blir med i en stor gemenskap 
med ca 26 000 förbundsanslutna bridgeintresserade i 
Sverige. Tillsammans utvecklar vi bridgen för medlemmar-
nas bästa.

Trivsel
Klart är att vi vill ha det trevligt när vi spelar Bridge. Alla 
klubbar i förbundet arbetar aktivt med att öka trivseln 
genom att alltid ha medlemmens bästa i första rummet. 
Fråga gärna närmsta förbundsanslutna klubb. Distrikten 
arrangerar i samarbete med förbundet årliga utbildningar 
för klubbfunktionärer där detta ämne alltid är med.

Dagbridge
De flesta större klubbar i landet arrangerar dagbridge. 
Detta för att tillgodose alla kategorier av spelare. Vid 
dagspel på anslutna klubbar är alla medlemmar välkomna 
att spela.

Statistik
För alla klubbar finns statistik som förbundet för över alla 
spelade tävlingar som klubben rapporterar elektroniskt 
till förbundet. Statistiken ligger till grund för handikapp-
förändringar, ranking och annat.

Vanliga frågor
 
Hur stor är medlemsavgiften?
Normalt ligger den på ca 300 kronor per år (1/7 - 30/6), 
men varierar något från klubb till klubb.
 
Hur tas medlemsavgiften upp?
a) Genom central inkassering av förbundet. Medlemmen 
får ett inbetalningskort i juninumret av medlemstidningen 
BRIDGE.

b) Klubben administrerar själv hela avgiften och betalar in 
den till förbundet.

c) Klubben subventionerar en del av avgiften,  kanske 
genom att höja bordavgiften med 5 kronor per speltill-
fälle. Medlemmen får då ett inbetalningskort med ett lägre 
belopp, t.ex. 100 kronor.

Måste alla vara medlemmar?
Ja. Alla måste vara medlemmar. Antingen betalande, eller 
introduktionsmedlem (i-medlem). Klubben har rätt att 
göra icke-medlemmar till i-medlem. I-medlemskap är  
gratis under en period av max 22 månader och gäller för 
nya spelare som inte har varit med i förbundet tidigare.

Det är inte tillåtet att spela sporadiskt en gång i månaden/
kvartalet/halvåret utan att vara medlem. Tillfälligt medlem-
skap kan erläggas för sådana spelare per speltillfälle.  

Finns det fler avgifter?
Ja. Det finns en rörlig medlemsavgift som är 3.50/spelare/
tävling som belastar klubbens Ruterkonto när tävlingen 
rapporteras elektroniskt via Ruter.

Exempel: Om det är 12 par i klubbtävlingen blir det 24 
spelare x  3:50 kronor =  84 kronor. Detta belopp debite-
ras klubbens Ruterkonto (som är ett  balanskonto mellan 
klubben och förbundet).
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Så här ansluter Ni er klubb!
 
Ett... 
Börja med ett styrelsemöte. Saknar ni en styrelse ska-
par ni en interimsstyrelse som arbetar fram till första 
årsmötet. Kansliet och konsulenterna är gärna med och 
hjälper er i denna process. Titta även över era stadgar 
som kanske behöver anpassas för att harmoniera med 
förbundets normalstadgar för klubb.

Två... 
Klubben måste ha ett årsmöte eller extra årsmöte där 
denna fråga behandlas.

Tre... 
Ansökan skickas till distriktsförbundet. Rent formellt 
ska ansökan gå dit. I den skickar ni med ett brev ”vi 
ansöker härmed om medlemskap i distriktsförbundet 
x fr.o.m. ååååmmdd.” Bifogat ska det finnas årsmötes-
protokoll där beslutet finns med samt förteckning över 
de medlemmar som ska vara med som betalande/
introduktionsmedlemmar (se mer nedan). Dessutom 
ska klubbens stadgar bifogas samt uppgift om klubbens 
kontaktperson.

Fyra... 
Distriktsförbundet meddelar förbundet som lägger upp 
klubben i registret och på hemsidan.

Fem... 
Alla nya introduktionsmedlemmar (i-medlem) får ett 
välkomstpaket. En ny klubb får ett välkomstpaket bestå-
ende av bl.a. utbildning för tävlingsledare samt Ruter- 
och Spaderanvändare. 

Hur blir Du medlem?
 
Det finns fyra sätt du kan bli medlem på

Första...  
Lyft telefonluren och ring 019-277 24 80 till förbundets 
kansli och säg att du vill bli medlem. Då får du den hjälp 
du behöver.

Andra...  
Surfa in på hemsidan www.svenskbridge.se så får du all 
information du kan tänkas behöva om hur det går till.

Tredje...  
E-posta eller skicka per post till förbundet. Adress 
finner du nedan på denna sida. Uppge: Vilken klubb 
du vill spela för, namn, adress, postnummer och ort, 
telefonnummer, födelsedata ÅÅÅÅMMDD och om du 
har en e-postadress.

Fjärde...  
Gå in på närmsta anslutna bridgeklubb och be om att få 
bli medlem. Avgiften kan du då erlägga direkt till  
kassören i klubben.

Välkommen med i vår gemenskap, vi hoppas att ni ska trivas!

Svenska Bridgeförbundet • 019-277 24 80 (vxl)
kansliet@svenskbridge.se • www.svenskbridge.se • Pg 25 10 42-8 • Bg 373-3482


