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REKRYTERING
Många vill se fler aktiva spelare på 
sin klubb, är du en av dem?   
 
Nu är det hög tid att satsa på rekry-
tering, 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 informa-
tion om vad du kan göra, samt om du 
önskar göra en anmälan till projekten 
SOS Junior och Rekryteringskedjan.

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

LIVEBRIDGE CUP
2254 spelare har hittills deltagit i nå-
gon av de 258 tävlingar som spelats 
i LiveBridge Cup. Vid januari månads 
utgång hade Lars Jeppson, Ystads BS, 
gått upp i ledning med 458%.  

Topp-5 just nu:
1. Lars Jeppsson  458,1%
2. Anders Tollman 450,8%
3. Ulf Thyselius  449,4%
4. Ulf Nilsson  448,2%
5. Kjell Sedelius  443,6%
 
Missa inte chansen att ansluta er 
klubb, deltävlingar kan arrangeras 
ända fram till 30 april, max åtta del-
tävlingar per klubb. 
 

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

Mars månads stora höjdpunkt är att det äntligen ska spelas ett VM live i Bridge igen. VM invigs den 27:e 
mars i Salsomaggiore Terme, Italien, och du kommer kunna följa spelet och förhoppningsvis svenska 
fram-gångar, via Internet när det är dags.

FRAMGÅNG I ÅHUS BK  
Vi har uppmärksammat att Åhus BK, 
en av klubbarna som arbetat enligt 
”Rekryteringskedjans” modell, har 
nått stora framgångar genom sitt ge-
nomtänkta arbete med rekrytering. 
 
Läs mer om vad som hänt i Åhus här: 
www.svenskbridge.se/tips-från-åhus

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 junio-
rer? Gå med i SOS Junior genom att 
kontakta Sigrid Svensson,  
ssv@svenskbridge.se, och ta del av 
individuellt stöd, vägledning, mate-
rial och mycket mer!  

Det går även att läsa mer på hemsi-
dan här:  
www.svenskbridge.se/sosjunior

Det är pratas nu ofta om Rekryte-
ringskedjan, som är namnet på det 
projekt som pågår för att stödja 
intresserade klubbar i deras rekryte-
ringsarbete. 

Särskilt projekt för att rekrytera just 
juniorer pågår också, och det heter 
SOS Junior. För att delta i projekten 
är det enkelt att anmäla sin klubb via 
länken till höger.
 
Rekryteringskedjan innehåller en 
målinriktad analysmodell som struk-
turerar upp arbetet stegvis. Dessa 
steg bildar en kedja av insatser som 
fungerar som stöd till klubbens hand-
lingsplan. 

REKRYTERINGSKEDJAN - FRÅN START TILL MÅL
Projektet i sin helhet finns beskrivet 
på hemsidan och kommer även att 
kortfattat beskrivas med ett steg i 
taget i kommande Medlemsnytt. 

Projektgruppen kan bestå av vilka 
som helst i din klubb som är intres-
serade av att arbeta med rekryte-
ring. Det är bra att vara ungefär 2-5 
stycken, så att ni kan diskutera och 
dela upp arbetet mellan er. Det blir 
roligare så!
 
En målgruppsanalys innebär att ni 
behöver tänka igenom vilka ni ska 
vända er till. En målgrupp är en 
definierad grupp. Desto mer definie-
rad målgruppen är, desto enklare är 

den att nå. Till exempel är ”Götebor-
gare” en väldigt bred och odefinierad 
målgrupp, medan ”Studenter på 
datasektionen på Chalmers” en bra 
målgrupp. För att bestämma er mål-
grupp kan ni tänka utifrån massor av 
olika variabler, och en metod, för hur 
ni ska hitta er optimala målgrupp.  
 
Målgruppsanalys i projektet:  
www.svenskbridge.se/rekrytering/målgruppsanalys

 
Anmälan till Rekryteringskedjan:  
www.svenskbridge.se/rekrytering/anm%C3%A4lan

 
Mer om projektet i sin helhet:  
www.svenskbridge.se/rekrytering/hem



VM I BRIDGE
Månadens höjdpunkt alla kategorier är VM i Bridge som 
äntligen ska spelas live igen, den 27 mars invigs mäster-
skapet (spelet börjar den 28:e) och Sverige kommer ha 
tre lag på plats i Salsomaggiore Terme, Italien.

Bermuda Bowl (Open)
Mikael Rimstedt – Ola Rimstedt
Peter Bertheau – Simon Hult
Fredrik Nyström – Frederic Wrang
NPC: Jan Lagerman

Venice Cup (Damer)
Kathrine Bertheau – Jessica Larsson
Sanna Clementsson – Emma Övelius
Louise Hallqvist – Ylva Johansson
NPC: Linnea Edlund

d’Orsi Trophy (Veteraner)
Gunnar Elmroth – PG Eliasson
Johnny Östberg – Anders Morath
Göran Selldén – Björn Wenneberg
NPC: Olle Wademark

Det spelas även en fjärde klass, Wuhan Cup som är lag- 
mixed. Sverige lyckades tyvärr inte kvalificera sig. 

MINIBRIDGE CUP
En fantastisk idé av Linnea Edlund är nu satt i rullning; 
nämligen en Cup i Minibridge! Tanken är att alla bridge-
spelare (ja, du!) samlar ihop tre av sina vänner och bildar 
ett lag, lär dem Minibridge och sedan möter ni andra lag 
från resten av landet som gjort samma sak i en Cup! 

Projektet är just nu i sin uppstartsfas, och vi söker redan 
nu personer runt om i landet som vill vara ambassadörer 
för detta spännande och roliga äventyr! Om du är intres-
serad och vill veta mer, hör gärna av dig till Sigrid Svens-
son, ssv@svenskbridge.se. 

FUNBRIDGE – 2 ÅR
Den 1 mars har vi haft dagliga  
bridgetävlingar på Funbridge i  
två år. Från början var det en  
tävling om dagen och efter  
någon månad blev det två, en kort och en lång. Du spelar 
själv med tre datorer och jämförs mot andra spelare som 
gör samma sak. 

Dessutom utses alltid veckans-, respektive månadens li-
rare. För den senare kategorien finns också en egen klass 
för max ruternål. 

All information om spel på Funbridge finns här:  
www.svenskbridge.se/funbridge

Mästerskapet spelas som en Round Robin där alla möter 
alla över 16 brickors matcher. Därefter följer KO-spel, 
där de åtta främsta går till kvartsfinal och därefter följer 
semifinal och final. 

Mer information, resultat, spelscheman etc kommer på 
förbundets hemsida när mer publiceras från WBF. Tills vi-
dare får vi nöja oss med det som finns via länken nedan. 

http://championships.worldbridge.org/the-45th-world-2021-bridge-team-championships

Världsmästare 2019. 

SVENSKA CUPEN
Svenska Cupen har startat och just nu pågår omgång 1. 
En dryg vecka kvarstår av den första spelperioden när 
detta medlemsnytt utkommit. 

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

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

Planera redan nu med era juniorer så att de är redo för 
några högintensiva dagar med landets övriga juniorer 
i slutet av maj. Mer information kommer inom kort på 
hemsidan som även e-postas till alla juniorer direkt. 

Teorigenomgång från Rikslägret hösten 2021.



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
31/1- 6 Svenska Cupen – omgång 1
10-10/4 Svenska Cupen – omgång 2
6  Sista speldag distriktsfinalerna till SM Lag
10-20 Vårmästerskapen, Reno, USA
19 Guldtävling. Laholmsguldet
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 
26-28 Juniorläger, Värnamo 
26-29 SM lag final, Örebro

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

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

ANSÖKAN OM GULDTÄVLING
TK önskar få in sanktionsansökningar för guldtävlingar 
senast den 15 april för att behandla dem vid sitt vårmöte. 
Ansökan ska skickas via distriktstävlingsledaren (DTL) 
som ska tillstyrka och skicka vidare till kansliet. Mer infor-
mation och blankett finns här:  
www.svenskbridge.se/tk/regler-övrigt/sanktionsansökan-guldpoäng

AVGIFT OCH KLUBBYTE
Medlemsavgifter som inbetalas under perioden 15 juni 
- 31 augusti gäller för såväl innevarande kvarvarande 
månader av 2021/2022, såväl som kommande verksam-
hetsår 2022/2023.  
 
Du som är medlem och vill byta klubb kan fritt göra det 
under perioden 15 juni – 15 september. Under perioden 
16 september – 14 juni behövs ett godkännande från 
båda klubbarna och även båda distriktsförbunden om 
det är byte över distriktsgränser.  

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. Du kan själv gå in och 
ändra adress, telefonnummer, e-post genom att klicka 
på ”redigera”. Där kan du också ändra ditt lösenord för 
inloggning till hemsidan. Tänk på att du har flera flikar 
att välja bland som innehåller olika information och kom 
ihåg att avsluta med att klicka på ”Spara” efter gjorda 
ändringar. 

Om du inte har några inloggningsuppgifter ber vi dig 
kontakta kansliet@svenskbridge.se varvid uppgifterna 
översänds så snart möjlighet finns.

ANG. ÅLDERSGRÄNSER 21/22
Vem är junior?
Junior är man tom det år man fyller 25 år. Det betyder att 
2022 är man junior om man är född 1997 eller senare.

Vem är veteran?
Redan säsongen 2019-2020 beslutades att veteranåldern 
ska justeras från 60 till 65 år. SBF följer EBL/WBF beslut 
om att successivt justera åldern tills man blir 65. Säsong-
en 2021-2022 är det 61 år som gäller (född 1961). Född 
1961 gäller tom 2025-2026 då vi kommit till 65 år. 

Viktigt för dig som veteran!
Du måste vara född 1961 eller tidigare för att ha åldern 
inne till att kunna få spela SM-lag eller SM-par i veteran-
klassen.

SIMULTANTÄVLINGAR
En tävlingsform som ökar i 
popularitet, har din klubb 
deltagit? Ta en titt på hem-
sidan och hör av er till 
kansliet om ni vill vara med 
på kommande tävlingar.

All information finns här:  
www.svenskbridge.se/simultan 



Med vänliga hälsningar, 
Kansliet
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För senaste nytt se alltid:För senaste nytt se alltid:  
www.svenskbridge.se www.svenskbridge.se 

KLUBBINFO 1:  
UPPDATERA ER HEMSIDA
Se till att underhålla och 
uppdatera er hemsida  
så att den innehåller  
aktuell information med  
kontaktpersoner, spel- 
program etc.  
 
Detta görs av administra- 
tören av hemsidan för  
klubben och mer  
information om hur man  
gör finns här:  
 
www.svenskbridge.se/bit/kurs. 

Ett exempel på en bra uppdaterad klubbsida kan du finna 
här nedan om du söker inspiration:  
 
www.svenskbridge.se/sölvesborgs-bk/

KLUBBINFO 2:  
PENGAR TILL KLUBBEN
Om ni ska arrangera utbildningar eller skapa andra 
lärgrupper som kan generera ekonomiskt stöd till klub-
ben kräver SISU Idrottsutbildarna att man är ansluten till 
Idrottonline. 

Se därför till att klubben är ansluten till Idrottonline. Att 
ansluta är en process som kan ta någon vecka att genom-
föra.  
 
När en klubb ansluts till Idrottonline får man ett RF-
nummer. Detta nummer behövs för registrering av utbild-
ningar/lärgrupper. 

Instruktioner för hur man ansluter sig finns här: 
 
www.svenskbridge.se/nyheter/53902

TIDNINGEN BRIDGE
Du har kanske märkt att vår förbundstidning har fått ett 
nytt utseende från nr 1/2022. Vi har även arbetat med 
innehållet och arbetet fortsätter där vi hoppas lyckas 
med att göra tidningen än mer läsvärd.  

   

NYBÖRJARTRÄFFEN
Äntligen har det börjat arrangerats flertalet nybörjarkur-
ser igen. Därmed är det hög tid att även börja planera för 
Nybörjarträffen 2022. 

Mer information om var du som är berättigad att spela 
erbjuds heat och information till alla våra arrangörer 
finns på följande sida:  
 
www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2022/

Tidningen kan läsas digitalt här:  
 
https://indd.adobe.com/view/26c031ea-5afb-49f4-9c24-aa101c652b04 

Det är viktigt att tidningen är ett forum för alla medlem-
mar. Därför ber vi att du läser detta nummer extra noga, 
och gärna uppmanar dina klubbkamrater att göra det-
samma. Vi är tacksamma för dina synpunkter på hur vi 
kan göra tidningen ännu bättre! Ris och ros sänder du till 
bridge@svenskbridge.se. 


