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LIVEBRIDGE CUP
2529 spelare har hittills deltagit i någon av de 346  
tävlingar som spelats i LiveBridge Cup. Vid februari 
månads utgång hade vi fortsatt Lars Jeppson, Ystads BS, i 
topp med 467,1%.  

Topp-5 just nu:
1. Lars Jeppsson  467,1%
2. Thomas Persson 455,9%
3. Bengt Svedrell 455,5%
4. Allan Hagman 453,5%
5. Ulf Nilsson  451,6%
 
April är alltså sista månaden som kvarstår av kvalperioden 
och vid nästa avläsning vet vi vilka som kvalificerat sig för 
finalspelet under sommarens Bridgefestival!  
 

All information om Live Bridge Cup:
www.svenskbridge.se/livebridgecup   

Snart är det påsk igen och förhoppningsvis har våren gjort sitt intåg när detta nummer av medlemsnytt 
utkommer. Med påsk brukar de flesta klubbar erbjuda äggbarometer, påsksilver och diverse andra roliga 
tävlingar. På den nationella fronten väntar såväl sista speldag i SM Par Open som semifinaler i SM lag och 
internationellt spelas just nu VM i Salsomaggiore Italien. Heja Sverige!

SIMULTANTÄVLINGAR
Den 14 mars spelades en simultantävling där hela 719 
par deltog från 51 klubbar. Detta är nytt deltagarrekord 
i en simultantävling där bara svenska klubbar deltar och 
startavgift måste erläggas. Tävlingen var också utlyst som 
stödtävling till förmån för Röda Korset och deras Ukraina-
insamling till vilket hela simultanavgiften gick. Utöver 
detta arrangerade de flesta av klubbarna andra typer av 
insamlingar parallellt. Vann rekordtävlingen gjorde  
Staffan Hedman – Emil Tibblin från Sundsvall.    

Klubbar som vill vara med på kommande simultan- 
tävlingar kontaktar kansliet via simultan@svenskbridge.
se och anmäler sitt deltagande. 

Tidigare resultat, regler, inbjudningar med mera angå-
ende simultantävlingar hittar du på:  
www.svenskbridge.se/simultan.

Kvarvarande simultanprogram våren 2022 som din klubb 
kan anmäla er till är följande:

Dagstid Kvällstid Söndag   
Måndag 4 april  Torsdag 7 april  Söndag 24 april
Tisdag 12 april  Måndag 11 april Söndag 15 maj
Onsdag 20 april  Tisdag 19 april
Torsdag 28 april Onsdag 27 april
Måndag 2 maj  Torsdag 5 maj
Tisdag 10 maj  Måndag 9 maj
Onsdag 18 maj  Tisdag 17 maj

Dagbridgen ska startas mellan kl: 12.00 – 14.00.
Kvällstävlingarna ska startas mellan kl: 18.00 – 19.00
Söndagarna ska startas mellan kl: 13.00 – 17.00.

Staffan Hedman och Emil Tibblin - glada vinnare av rekord- 
simultantävlingen till förmån för Ukrainainsamlingen.

REKRYTERA JUNIORER
De klubbar som runt om i landet har juniorer meddelar 
att det är himla kul, och extremt givande! Visst vill väl er 
klubb också ha juniorer? Gå med i SOS Junior genom att 
kontakta Sigrid Svensson,  
ssv@svenskbridge.se, och ta del av individuellt stöd, 
vägledning, material och mycket mer!  

Det går även att läsa mer på hemsidan här:  
www.svenskbridge.se/sosjunior

VM BRIDGE
Just nu spelas VM i Bridge i Salsomaggiore Italien. 
Sverige har deltagande i Open-, Dam- och Veteranklass. 
Mästerskapen avslutas den 9 april.  
 
Två bra att ha länkar följer 
Resultat:  
http://db.worldbridge.org/Repository/tourn/salsomaggiore.22/microSite/Results.htm 

 
BBO för att följa spelet: 
https://www.bridgebase.com/



VÅRSILVER
Under perioden 1 januari – 30 juni kan klubben arrang-
era ett Vårsilver. En normal klubbtävling spelas, men 
mästarpoäng delas ut som om det vore en silvertävling. 

Intäkterna från alla Vårtsilver går till juniorfonden och be-
lastar arrangerande klubbars ruterkonto. Ta tillfället i akt 
och dela ut silverpoäng vid ert ordinarie speltillfälle.

REKRYTERING
Många vill se fler aktiva spelare på sin klubb, är du en 
av dem?   
 
Nu är det hög tid att satsa på rekrytering, något som är 
viktigt för alla medlemmar att engagera sig i!  
 

 
Hör av dig till Sigrid Svensson via  
e-post: ssv@svenskbridge.se eller ring 019-277 24 88  för 
mer information om vad du kan göra, samt om du önskar 
göra en anmälan till projekten SOS Junior och Rekryterings-
kedjan.

Läs även mer på hemsidan:
www.svenskbridge.se/rekrytering
www.svenskbridge.se/sosjunior

KONTAKTDISTRIKT
För tiotalet år sedan hade vi en funktion där landets 
distrikt var uppdelade mellan förbundets personal för 
att snabbt nå fram med information och kunna ventilera 
sådant som är viktigt att komma ihåg eller annat som 
kunde vara aktuellt, allt via ett enkelt telefonsamtal. 

Detta var något som togs bort till förmån för bara e-post-
kommunikation. Det har nu bestämts att funktionen ska 
återupprättas och att en första kontakt kommer tas med 
alla distrikt under april månad.  

För mer information kontakta sle@svenskbridge.se. 

SVENSKA CUPEN
Svenska Cupen rullar vidare och just nu pågår omgång 2. 
Cirka tio dagar kvarstår av den första spelperioden när 
detta medlemsnytt utkommer.  
 
 

Du följer matchresultat, lottningar med mera via 
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2022.

RIKSLÄGER
Den 26 – 28 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen), kommer ett 
Riksläger att arrangeras i Värnamo. 

 
 
 
 
 

Planera in redan nu med era juniorer så att de är redo för 
några högintensiva dagar med landets övriga juniorer i 
slutet av maj.  
 
Se bilaga och mer information kommer e-postas direkt 
till alla juniorer och finns även här:  
www.svenskbridge.se/rikslägervår2022.

DISTRIKTSTRÄFF
2022 är det återigen dags för distriktsträff. 2020 blev ju 
tvungen att avhållas digitalt och här ser du ur det såg ut 
2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
En första kallelse har skickats ut och det hela kommer 
äga rum 4-6 november på Scandic Örebro Väst.  
 
All information om distriktsträffen samlas här:  
www.svenskbridge.se/distriktsträffen-2022 



PÅ GÅNG
Varje dag kan du på Funbridge spela två tävlingar med 
och mot robotar, en kort (12 brickor) och en lång  
(20 brickor).

Mars
10-10/4 Svenska Cupen – omgång 2
27-9/4 VM för nationslag, Salsomaggiore, Italien 

April
1-31/5 Nybörjarträffen
9-10 SM Lag semifinaler på tio spelorter
15 Ansökningsdatum för guldsanktion 22/23 
15  Guldtävling. Stadshotellet Trosa
21-12/6 Svenska Cupen – omgång 3
23-24 SM Par Open, rek. spelhelg för DM final 
24 Sista anmäl.datum samtliga SM partävlingar
 
Maj 
7 Guldtävling. IAF-guld, BK S:t Erik 
15  Bridgelärarträff, digitalt 
26-28 Riksläger för juniorer, Värnamo 
26-29 SM lag final, Örebro 
 
Juni 
12-22 EM lag, Funchal, Madeira, Portugal

KONTAKTA KANSLIET 
TELEFON: 019-277 24 80  
Förbundets telefonväxel är öppen alla vardagar mellan 
kl.08.00 – 12.00   
 
E-POST: kansliet@svenskbridge.se

BRIDGEFESTIVAL 
Efter två inställda år av pandemin  
och restriktioner är det äntligen  
dags för Bridgefestival i Örebro igen. 
 Det är hög tid att fundera kring  
sommarens stora händelse. Boende  
ska bokas, lagkamrater ska hittas till  
Chairman’s Cup och annat som skall 
 ordnas. 

Vi passar återigen på att bifoga mer information som 
bilaga. Nyheter, anmälda lag och mycket mer finns på:  
 
www.svenskbridge.se/festival-2022

SM LAG SEMI
Den 9 – 10 april spelas våra tio SM Lag Semifinaler, med 
sex lag på varje ort. Vinnarna av respektive semifinal går 
till finalen som spelas i Örebro 26-29 maj.  
 
Deltagande lag och spelschema finns på; 
svenskbridge.se/sm-lag-2022

BRIDGELÄRARTRÄFF
Den 15 maj kommer en digital Bridgelärarträff att ordnas 
av SBF:s utbildningskommitté. Inbjudna till träffen som 
leds av UTBK är landets alla Bridgelärare och assistenter. 
Träffen beräknas ta två timmar och börjar 10.00. Se mer 
information på bifogad bilaga.

Anmälan görs här:  
www.svenskbridge.se/kalender/120455  

eller via e-post till kansliet@svenskbridge.seSOMMARBRIDGE
Som du säkert vet har SBF under väldigt många år i 
mittuppslaget av tidningen Bridge juninummer publice-
rat en förteckning över den sommarbridge som erbjuds i 
Sverige. 

Det har beslutats om inte publicera förteckningen i tid-
ningen, då en stor del av sommaren redan passerat revy. 
Skicka ett mail med era uppgifter (se nedan) till kans-
liet@svenskbridge.se, så kommer din klubb med i den 
förteckning som istället publiceras på hemsidan!

Klubb:
Adress:
Speltillfällen: 
Kontaktperson:
Tel nr:
E-post:
Övrig information: (ex. vaccinationskrav, kostnad, parter-
garanti, ev. föranmälan etc…)



Våriga hälsningar från, 
Kansliet

 
NÄSTA MEDLEMSNYTT  

 
<<< 1 MAJ >>>

För senaste nytt se alltid:För senaste nytt se alltid:  
www.svenskbridge.se www.svenskbridge.se 

   

NYBÖRJARTRÄFFEN
Tävlingen spelas lokalt mellan den 1 april och 31 maj som 
simultantävling. De 24 främsta på den nationella listan är 
kvalificerade för finalen (SM Par Nybörjare) som spelas 
under Bridgefestival 2022. 
 
NYHET! Regelverket har på grund av pandemin tillfälligt 
ändrats för att tillåta alla som avslutat nybörjarkurser  
under perioden vår 2018 till nu att spela två Nybörjar-
träffar live.
 
Vill er klubb arrangera ett heat så går det fortfarande att 
anordna. Information finns på:  
 
www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2022/

HEMSIDAN
Du vet väl om att alla för- 
bundets distrikt och klubbar 
har en egen hemsida på  
www.svenskbridge.se.  
 
Som administratör för  
någon av dessa är det av  
största vikt att ni håller era  
sidor uppdaterade med  
aktuell information. Det är  
där medlemmar letar info  
om kommande tävlingar, 
resultat, kontaktpersoner och mycket mycket mer.  
 
Det finns färdiga hjälpsidor för dig som adminstratör som 
kanske inte vet hur man ska göra och vill ha mer informa-
tion. För enklare saker finns också några videokurser att 
se på. Du finner dokumentation här:  
 
www.svenskbridge.se/bit/kurs 

ÄNDRING AV AVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller distriktsavgift för 
spelåret 2022-2023 behöver kansliet ha besked om detta 
senast 15 maj 2022. Ring 019-277 24 80 eller e-posta 
kansliet@svenskbridge.se.

KLUBBYTE OCH AVGIFT
Du som är medlem och vill byta klubb kan fritt göra det 
under perioden 15 juni – 15 september. Klubbyten under 
denna tid anses tillhöra kommande verksamhetsår. 
Under perioden 16 september – 14 juni behöver kansliet 
ett godkännande från båda klubbarna och även båda 
distriktsförbunden om det är byte över distriktsgränser. 

Medlemsavgifter som inbetalas under perioden 15 juni-
31 augusti gäller för verksamhetsåret 2022/2023, samt 
kvarvarande månader av 2021/2022.
 
Om du vill byta klubb, kontakta kansliet@svenskbridge.se.  

ÄNDRING AV UPPGIFTER
Du vet väl om att som inloggad på www.svenskbridge.
se  kan du själv klicka på ”Mina sidor” som står i den lilla 
rutan uppe till höger på din skärm själv gå in och ändra 
adress, telefonnummer, e-post mm genom att klicka på 
”Redigera”. Där kan du också ändra ditt lösenord för att 
kunna logga in på hemsidan. Tänk på att du har flera 
flikar att välja bland som innehåller olika information och 
kom ihåg med att avsluta med att klicka på ”Spara” vid 
gjorda ändringar. 

Du som inte har någon inloggning kontaktar kansliet via 
kansliet@svenskbridge.se varvid uppgifterna översänds 
så snart möjlighet finns.



Bridgelärarträff

SNABBFAKTA: 
 
När: Söndagen den 15 maj 
Tid: 10.00-12.00 
Var: Digital träff via Teams 
 
Support: Testtillfälle och support kommer erbjudas till de som inte varit med på digitala möten tidigare. 
Meddela vid anmälan om att support önskas.  
  
Anmälan: senast den 8 maj till mme@svenskbridge.se.  
 
På agendan:  
• Informera om vad SBF gör på utbildningssidan. 
• Regionala Bridgelärarseminarier i höst. 
• Samla upp synpunkter kring vilka behoven är hos landets klubbar. 

SBF:s Utbildningskommitté inbjuder 
dig som är Bridgelärare eller assistent 
att delta vid en digital tvåtimmarsträff 
den 15 maj. 

Vår förhoppning är att att nå ut med 
aktuell information och att kunna samla 
upp synpunkter från er som verkligen 
ser de behov som finns för att i höst 
genomföra regionala utbildningar på 
några olika orter i landet. 
 
Välkommen! 
 
Krister Ahlesved 
 
Ordförande 
Utbildningskommittén

SBF:s Utbildningskommitté 
Krister Ahlesved, ordförande, Uppsalabridgen 
Britt-Marie Warborn, BK Albrekts  
Florence Fridén, Tjörns BK 
Catharina Ahlesved, Örebridgen 
Sigrid Svensson, personal SBF 
Micke Melander, personal SBF 



RIKSLÄGERRIKSLÄGER
26-28 MAJ | VÄRNAMO26-28 MAJ | VÄRNAMO 

Värnamo BK och Svenska Bridgeförbundet välkomnar 
landets alla juniorer födda 1997 eller senare på  

Riksläger den 26-28 maj i Värnamo.  

Tre dagar fullmatade med bridge erbjuds under Kristi Himmelsfärdshelgen. 
Ta chansen och ha en skoj långhelg du med! Ett riksläger betyder  
vanligtvis lite sömn och mycket bridgespel varvat med utbildning och  
kryddat med mycket skratt, lite galenskap och allmänna dråpligheter.  
 
Ett minne för livet!

Snabbfakta
Plats:  Värnamo
När:  26 maj – 28 maj
Vem:  Alla medlemmar som är juniorer, inklusive nybörjare som  
 är nyfikna på bridge/minibridge!
Kostnad:  500 kronor per deltagare. Då ingår allt från hämtning vid  
 tåg/busstation till lämning vid detsamma vid lägrets slut.  
 (Samma kostnad för ev. klubbledare/föräldrar)
Ledare:  Värnamo BK och Sigrid Svensson, SBF
Anmälan:  Anmälan senast den 15e maj, anmälan och mer info; 
  www.svenskbridge.se/rikslägervår2022

BRIDGEFESTIVALBRIDGEFESTIVAL  
• • • • • • • • • • • • • • • 
CONVENTUM ARENA | ÖREBRO  CONVENTUM ARENA | ÖREBRO  
29 JULI - 7 AUGUSTI29 JULI - 7 AUGUSTI  20222022

VÄRLDENS BÄSTA VÄRLDENS BÄSTA 
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ANMÄLANANMÄLAN 
• • • • • • •

Föranmälan ska göras till våra två lagtävlingar Chair-
man’s Cup och SM Lag Veteran samt till Swedish Junior 
Pairs. Anmälan görs på www.svenskbridge.se.  
 
För alla andra tävlingar räcker det att man reserverar 
plats 20 minuter före tävlingens start. Kom ihåg att vi 
alltid börjar och slutar på utsatt tid!

VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN?VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN?  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Den Svenska Bridgefestivalen spelas på Conventum 
Arena i Örebro. Det unika med arrangemanget är att 
det dagligen finns tävlingar för spelare från världsklass 
till nybörjarnivå.

De Svenska Mästerskap som spelas är SM Par i följande 
klasser: Dam, Veteran, Nybörjare, Mixed och Open,  
dessutom spelas SM Lag Veteran. 

Vid sidan om de svenska mästerskapen spelas ett stort 
antal öppna sidotävlingar om brons-, silver- eller guld-
poäng. Vissa av bronstävlingarna spelas med handikapp 
och en del har har prislistor med strataberäkning.

Höjdpunkten vid Bridgefestivalen anses av många vara 
Chairman’s Cup. Det är en öppen lagtävling som 2019 
samlade 167 lag. Chairman’s Cup spelas med ett  
inledande Gröna Hissen-kval som följs av KO-matcher.

STARTAVGIFTER OCH PRISERSTARTAVGIFTER OCH PRISER 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Startavgifterna i våra sidotävlingar är: 
Bronstävling   1 spelbiljett 
Silvertävling   2 spelbiljetter 
Guldgruvan   3 spelbiljetter
 
Biljetter kan förköpas i vår informationsdisk och kostar 
100:-/biljett. Om du betalar kontant vid bordet kostar 
en spelbiljett 120:-. 
 
35-40% av inkomna startavgifter utdelas som  
prispengar i alla sidotävlingar, om inte annat anges. 
 
Startavgiften i Chairman’s Cup är 2800 SEK/lag.  
Priser: 50 000 SEK till vinnarna. Därefter utdelas  
25 000, 15000, 10 000, 7500 och 7500.  
 
Mästarpoäng i alla tävlingar. 

BOENDEBOENDE  
• • • • • •

Örebro erbjuder många hotell och olika former av 
boende. Vi är glada att ha fem av hotellen som  
samarbetspartners.  
 
City Hotell     019-601 42 00  
www.cityhotelorebro.se/ 
Clarion Hotell     019-670 67 00  
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/orebro/clarion-hotel-orebro/ 
Elite Stora Hotellet    019-15 69 00  
www.elite.se/sv/hotell/orebro/stora-hotellet/ 
Scandic Väst     019-767 44 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-orebro-vast 
Scandic Grand     019-767 43 00  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-orebro

MOT NYA REKORDFÖRSÖK!MOT NYA REKORDFÖRSÖK!  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

2019 sattes deltagarrekord i parti och minut vid Bridge- 
festivalen. Bland annat noterades hela 525 par i en 
enskild sidotävling. Hela 8690 par startade under hela 
festivalen. Vi siktar på nya rekord 2022!

y

y

y

y y
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FESTIVALPROGRAM 2022FESTIVALPROGRAM 2022  
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

FREDAG 29 JULI
09.00-18.45 SM Par Dam 
13.00-21.00 Swedish Open Junior Pairs 
14.30-18.00  Brons 1, handikapp  
15.30-21.00  Silver 1 med guldstänk, imp-över-fältet*   
19.00-22.30  Brons 2, strata  

LÖRDAG 30 JULI 
09.00-14.15 SM Par Dam 
09.30-11.45 Swedish Open Junior Pairs 
10.00-13.30  Brons 3 
12.30-13.00  Chairman’s Cup, kaptensmöte 
13.30-21.30  Chairman’s Cup, gröna hissen  
14.30-18.05  Brons 4, handikapp 
15.30-21.00  Silver 2 
19.00-22.30  Brons 5, strata

SÖNDAG 31 JULI 
09.00-18.45 SM Par Veteran 
10.00-19.45  Chairman’s Cup, gröna hissen  
10.00-13.30  Brons 6 
14.30-18.00  Brons 7, handikapp, seminarium  
15.30-21.00  Silver 3  
19.00-22.30  Brons 8, strata  

MÅNDAG 1 AUGUSTI 
09.00-14.15 SM Par Veteran 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 32 lag 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 32 lag 
10.00-13.30  Brons 9  
14.30-18.05  Brons 10, handikapp, seminarium  
15.30-21.15 SM Par Nybörjare 
15.30-21.00  Silver 4  
15.50-20.00  Chairman’s Cup, 16 lag
15.50-18.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 32 lag 
19.00-22.30  Brons 11, mixed, strata  
19.00-21.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 

TISDAG 2 AUGUSTI
09.00-13.35  SM Par Mixed, sista dansen 
09.30-12.00 SM Par Nybörjare 
10.00-20.40  Chairman’s Cup, kvartsfinal  
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12  
14.30-18.00 Brons 13, handikapp, seminarium  
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval 
15.20-19.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag 
15.30-21.00 Silver 5  
19.00-22.30  Brons 14, strata  
 
 * Tävlingen kostar 3 spelbiljetter, mellan- 
     skillnaden går till landslagsfonden.  
      Guldstänk utdelas, förutom silverpoäng. 
 

 

ONSDAG  3 AUGUSTI 
09.00-18.45 SM Par Mixed 
09.30-16.35 SM Lag Veteran, kval 
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål  
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål
10.00-20.40  Chairman’s Cup, semifinal  
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag
10.00-13.30 Brons 17  
14.30-18.00  Brons 18, handikapp, seminarium  
15.30-21.45  Silver 6, gröna hissen, lag  
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 4 lag
17.30-20.10 SM Lag Veteran, åttondelsfinal 
19.00-22.30  Brons 19, strata  

TORSDAG 4 AUGUSTI
09.00-14.15 SM Par Mixed 
09.30-12.10 SM Lag Veteran, kvartsfinal 
09.30-14.00 Brons 20, gröna hissen, lag  
10.00-20.40  Chairman’s Cup, final  
10.00-14.50  Chairman’s Cup, bonuscupen, 4 lag 
10.00-13.30  Brons 21 
13.10-15.50 SM Lag Veteran, semifinal  
14.30-18.05  Brons 22, handikapp, seminarium  
15.30-21.25  Silver 7, gröna hissen, par  
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscup, match om 3:e pris 
16.20-19.30 SM Lag Veteran, final & match om 3:e pris 
19.00-22.45  Brons 23, strata  

FREDAG 5 AUGUSTI
09.30-19.00 SM Par Open, semifinal 
10.00-13.30  Brons 24  
14.30-18.00  Brons 25, handikapp  
15.30-21.00  Silver 8  
19.00-22.30  Brons 26, höstsilver med strata  

LÖRDAG 6 AUGUSTI
09.00-19.00 SM Par Open, final 
10.00-13.30  Brons 27  
14.30-18.00  Brons 28, handikapp  
15.30-21.15  Guldgruvan, gröna hissen par, kval  
19.00-22.30  Brons 29, höstsilver med strata  

SÖNDAG 7 AUGUSTI 
09.00-14.00 SM Par Open, final 
09.30-14.50  Guldgruvan, final  
10.00-13.30  Brons 30, handikapp

y
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1  CHAIRMAN´S CUP 

 

1  GULDGRUVAN

 

7  SVENSKA MÄSTERSKAP

8  SILVERTÄVLINGAR

 

   BRONSTÄVLINGAR

 
 

Gröna Hissen-kval, därefter KO-matcher.

42 brickor kval, därfter gruppfinaler. 

Finalspel. 

40 eller 42 brickor. 

24 brickor. 

MER INFORMATION: 
www.svenskbridge.se/festival-2022

y

y30


