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Äntligen har vi i onsdags, den 29 september, efter 568 dagar av olika graders nedstängning fått se det svenska 
samhället öppnas upp till vad som ”nästan” är normalt igen. Det betyder att det är fritt fram för landets bridge-
klubbar att öppna sin verksamhet fullt ut. Ur bridgeperspektiv börjar det bli full fart runt om i landet. Vi har flera 
guldtävlingar på gång, avslutning av årets allsvenska seriespel samt inte minst slutspelet i Svenska Cupen och en 
Riksstämma som stundar.

LIVEBRIDGE CUP 
Tävlingen som ger dig möjlighet att 
via kvalspel på klubbar runt om i Sve-
rige samla ihop dina bästa procent-
resultat.

De åtta främsta resultaten under 
perioden oktober till april räknas 
samman, och till sist kommer de 52 
främsta paren att mötas i finalspel 

under Bridgefestivalen 2022 med fin-
fina priser i potten.

SBF välkomnar alla medlemmar och 
anslutna klubbar att vara med i Live-
Bridge Cup. 

LBC är en tävling där alla klubbar 
som anmäler sig kan välja ut tio 

tävlingar på sin klubb, under perio-
den 1 oktober - 30 april. Vi påminner 
om att tävlingen inte orsakar vare sig 
för arrangerande klubb eller dig som 
spelare några extra kostnader.

Mer information se bilaga och här:  
 
www.svenskbridge.se/livebridgecup

RIKSSTÄMMAN
Vi påminner om Riksstämman som 
äger rum 20 november.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det första informationspaketet kring 
Riksstämman är redan utskickad och 
finns att hämta med övrig informa-
tion på hemsidan. Den 10 oktober 
kommer den andra och avslutande 
luntan, även dessa handlingar läggs 
ut på hemsidan. 

All information och filer finns här:  
 
www.svenskbridge.se/riksstämman-2021 

RIKSLÄGER
Den 30 oktober – 1 november 
(höstlov i landets skolor) kommer ett 
Riksläger arrangeras i Varberg. Alla 
juniorer är välkomna.

För mer information se bifogad  
bilaga och även följande länk:  
 
www.svenskbridge.se/junior/nyheter/98319

JSM PAR
Den 29-30 januari kommer JSM par 
att spelas hos Norrköpingsbridgen. 
Inbjudan är utskickad och tävlingen 
är öppen för anmälan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information se bifogad  
bilaga och även följande länk:  
 
www.svenskbridge.se/kalender/98047

Regerande Svenska Mästare i JSM Par. 
Sanna Clementsson - Andreas Abragi. 

Från Rikslägret på Väddö Kursgård 
hösten 2020. 

Riksstämman 2019



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

Oktober
1  LiveBridge Cup startar, pågår tom 30 april 
  2022. Finalspel Bridgefestival 2022
2-3 Rek. spelhelg SM par DAM
10 Gultävling. Enaträffen, Enköping
12 Guldsimultan
15-17 Allsvenskan – Elitserien + superettan, Örebro
16  Allsvenskan – Div 3
28 Lottning av finalfältet till Svenska Cupen   
  slutspelet, YouTube
30 – 1/11 Riksläger i Varberg

November
6  Guldtävling. Kamras Minne, Göteborg
8  Sista dag för anm. av lag Allsvenskan Div 4
11 – 13 Champions Cup. Slovakien. EBL
11 – 14  Slutspel Svenska Cupen, Uppsala
13 – 14  Guldtävling. Uppsala Lagguld
20  Riksstämma
25 – 5/12 ACBL, höstmästerskapen
27 – 28  Rek. spelhelg SM Par Mixed

December
4 Gultävling. Malmö BK

Med vänliga hälsningar,
Kansliet
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HEMSIDAN 
Dessvärre har vi haft problem med vår hemsida  
(www.svenskbridge.se), något vi är fullt medvetna om. 

Det kan röra sig om långsam sidouppdatering eller t o m 
”krascher” på olika tider av dygnet, dock oftast på kvälls-
tid då många klubbar rapporterar tävlingar och medlem-
mar söker information och resultat.

Problem föreligger också med gruppmailfunktionen 
för, framför allt, mottagare med ”hotmail”, ”live” eller 
”outlook”-adresser. Mail till flera sådana mottagare har 
inte nått fram trots att e-postadressen är korrekt angi-
ven.

Vi beklagar den olägenhet detta medför för våra med-
lemmar och klubbar. Givetvis arbetar vi tillsammans med 
våra datakonsulter för att lösa problemen och hoppas att 
problemen snart ska vara åtgärdade.

TL STEG 3-UTBILDNING
Den 14-16 januari arrangerar TK TL Steg 3-utbildning 
för alla som antingen vill förkovra sig eller gå vidare i sin 
utbildning för att få högre licens. 

För mer information, se hemsidan för mer information 
inom kort.

ANMÄLDA KLUBBAR TILL LIVEBRIDGE CUP
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stöt på funktionärer i din klubb om den inte finns med på 
listan ovan, och om du tycker de borde vara med, kanske 
har de inte sett informationen som skickats ut.  
 
Det finns ingen sista anmälningstid och klubben väljer 
själv hur många tävlingar de vill arrangera.  
 
Tävlingsperioden är 1 oktober - 30 april och det är bara 
hcp-tävlingar som räknas. Du finner hela förteckningen 
här med länkar till spelprogram och kontaktinformation: 
 
www.svenskbridge.se/live-bridge-cup-anmälananmälda-klubbar

1. Karlstads BK 
2. BK Tre Sang, Helsingborg 
3. Strängnäs BK Gripen 
4. Uppsalabridgen 
5. Trosa BS 
6. BK Björken 
7. Billingsfors BS 
8. Hedemora BS 
9. Köpings BS 
10. Norrtälje BS 
11. Storsjöbygdens BK 
12. Skövde BA 
13. Borås BA 
14. Filbyter Bridge

15. Skutskärs BK
16. Munka Ljungby BS 
17. Härnö BS 
18. Borlänge BK 
19. ABB BK 
20. Skellefteå BK 
21. Visby BS
22. BK Albrekts 
23. BK Karlskrona 
24. ABK Singelton 
25. Smedstadens BK 
26. Laholms BK 
27. BK S:t Erik 
28. Din klubb?



Priser 
1:a  10 000:- 
2:a  Sju nätter dubbelrum vid Bridgefestival 2023 
3:e  Startavgift för ett lag i Chairman’s Cup 2023 
4-5:e  Spela bronstävling vid Bridgefestival 2023  
  med en landslagsspelare  

 

INBJUDAN!

SBF välkomnar alla medlemmar och anslutna klubbar att vara med i LiveBridge 
Cup (LBC). LBC är en tävling där alla klubbar som anmäler sig kan välja ut tio 
tävlingar under perioden 1 oktober - 30 april, utan någon extra kostnad vare sig 
för spelare eller arrangerande klubb. De 52 främsta enligt den nationella sam-
manställningen går till final under Bridgefestival 2022 med fina priser att vinna!

För Dig som spelare: 
•  Du kan spela alla LBC-tävlingar på alla klubbar.    
 Dina resultat kommer noteras %-mässigt. Alla  
  tävlingar räknas med hcp-beräkning. 
•  Spelar du fler än åtta tävlingar under perioden  
  1 oktober - 30 april, räknas automatiskt endast  
 de åtta bästa resultaten. 
•  De 52 främsta spelarna i slutresultatlistan, när den  
 nationella listan sammanställs, går till final och får  
 välja valfri partner. Väljer man en partner som  
 också kvalificerat sig till final kommer turen att gå  
 vidare till 53, 54 osv tills vi har ett fullt startfält.  
• Finalen kommer att spelas som silvertävling över  
 40 brickor.  
•  Om du går till final, kommer ingen startavgift att  
    tas ut. 
•  Vår förhoppning är att månadsvis under LBC kunna  
 delge resultat via hemsidan så du som spelare  
 kan ha en överblick över aktuell ställning. 
• En förteckning över vilka klubbar som deltar och  
 arrangerar tävlingar i LBC noteras på:  
 www.svenskbridge.se/livebridgecup.  

För Dig som klubb: 
• Ni anmäler er som klubb att vara med i LBC, via  
 e-post till kansliet@svenskbridge.se. Ingen tävling  
 kostar mer än en normal klubbtävling. 
• Era tävlingar ska läggas in i ert ordinarie spel- 
 program, det är bra om tävlingsnamnet inleds  
  med ”LBC - xxx”. Där xxx motsvarar ert normala  
 namn för tävlingen så att spelarna lätt kan finna dem.  
• Tävlingsformen är partävling med topscore- 
 beräkning. Alla deltävlingar beräknas med handi- 
 kapp, där det är spelarnas hcp vid speltillfället  
 som gäller. 
• Det är bara Livetävlingar på klubben som räknas,  
 inget onlinespel! 
• Mer detaljerad information skickas ut senare till  
  anmälda klubbar. 

Mer information: www.svenskbridge.se/livebridgecup

                        LIVELIVE  BRIDGEBRIDGE
Din tankesport | Din klubb | Dina vänner

Tillbaka till...

                        LIVELIVE  BRIDGEBRIDGE
Din tankesport | Din klubb | Dina vänner

Tillbaka till...

                        LIVELIVEBRIDGE BRIDGE CUPCUP
www.svenskbridge.se/livebridgecup

Var med du också!



RIKSLÄGER 
30 oktober - 1 november 2021

Är du junior? Spelar du Bridge? Eller vill du lära dig spela? 
Nu har du chansen till tre dagar fullmatade med bridge i Varberg under höstlovet. Vi  

välkomnar alla, från nybörjare till landslagsjuniorer. Ta chansen och ha ett skoj höstlov  
du med! Ett riksläger betyder vanligtvis lite sömn och mycket bridgespel kryddat med 

mycket skratt, lite galenskap och allmänt skoj. Ett minne för livet!

Plats:  BK Albrekts, Varberg.
När:  30 oktober – 1 november.
Vem:  Alla som spelat Minibridge och uppåt och är juniorer. 
Hur:  Det kommer vara aktiviteter, tävlingar, workshops i grupper. Man väljer själv nivå!
Kostnad:  700 kronor per deltagare, kolla med din klubb om bidrag. Då ingår allt från hämtning vid  
 tåg/busstation till lämning vid detsamma vid lägrets slut. Medföljande vuxna betalar  
 samma avgift och kan få reduktion om de hjälper till i arrangemanget.
Ledare:  BK Albrekts, Eva Abragi & co.
Anmälan:  Carina Wademark, carina@svenskbridge.se. Anmälan senast den 15 oktober.
Frågor: Micke Melander, mme@svenskbridge.se eller Eva Abragi, e@abragi.se

För fullständig information se;
www.svenskbridge.se/junior
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Foton: Torkel Norda



UNIOR SM PAR 2022J          29 - 30 januari 2022 | Norrköping 

Norrköpingsbridgen och SBF:s juniorkommitté hälsar dig som är junior (född 
1997 eller senare)  välkommen att deltaga i 2022 års upplaga av JSM par. 
Tävlingen är en direktfinal och ska avgöras på Norrköpingsbridgen. Regerande 
svenska mästare i disciplinen är Sanna Clementsson - Andreas Abragi.

FAKTA: 
Var:  
Norrköpingsbridgen, Bråddgatan 49, Norrköping.
 
När:  
29-30 januari 2022. Det hela beräknas börja 10.30 på 
lördagen och avslutas vid 16.00 på söndagen. 
 
Hur:  
Partävling, där alla möter alla. Brickantal beroende på 
antal deltagande par. Vid färre än tolv par ställs  
tävlingen in. Mer detaljerad information publiceras på 
plats och fastställs då antalet deltagande par är bestämt.
 
Vem:  
Alla juniorer som vill vara med och göra upp om SM- 
titlarna i juniorklassen för par. 
 
Kostnad:  
500kr/spelare. Då ingår spel, boende och alla måltider 
(kom ihåg att säga till vid eventuella allergier). Läsk, godis 
och lite sånt smått och gott finns att köpa i spellokalen. 
Om deltagare behöver komma tidigare och således behö-
ver en andra övernattning tillkommer 200:-. Samma pris 
för eventuellt medföljande vuxna. 
 
Boende:  
Vi kommer boka bäddar på vandrarhemmet Above, där 
frukost ingår! Detta ligger på övervåningen till central- 
stationen. Tio minuters promenad till klubben.

Anmälan och mer information: 
Görs och finns på: http://www.svenskbridge.se/jsm-par. 
 
Resor:  
Deltagare får 6kr/mil, dock högst 18.50 per bil och max 
havda resekostnader. I övrigt se hemsidan (länk ovan) och 
resor för mer detaljer.  
 
Frågor och anmälan om allergier samt boende:  
Görs till Marie Åfors, marie.afors@gmail.com eller Micke 
Melander, mme@svenskbridge.se.  
 
OBSERVERA!  
Anmälan ska vara gjord senast den 10 januari 2022.  


