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Vi har haft lite ”oreda” med datum och publicering av medlemsnytt under sommaren och början på hösten. Skälet 
till detta är att två extranummer getts ut. Vi planerar dock att vara tillbaka som vanligt den första oktober och 
återgå till det normala, här kommer nu senaste nytt.

COVID-19 och  
RESTRIKTIONER
Regeringen går till ”Steg 4” den 29 
september med avsevärda lättnader 
av pandemi-restriktionerna.
 
På inrådan av Folkhälsomyndigheten 
har Regeringen kommunicerat att 
man avser gå till ”Steg 4” (tidigare 
några gånger hänvisat till som ”Fas 
4”) den 29 september. Man förbe-
håller sig dock vissa möjligheter 
till såväl regionala som nationella 
undantag/restriktioner om utveck-
lingen skulle gå åt fel håll.
 
De flesta restriktioner och rekom-
mendationer tas bort, och man 
använder fraser som ”för den som är 
vaccinerad kan livet återgå till i stort 
sett det vanliga”.
 
SBF har under hela pandemin starkt 
betonat att förbundet förhåller sig till 
regelverk och FHM:s rekommendatio-
ner och har tydligt kommunicerat till 
klubbar och andra arrangörer att man 
förväntas göra detta på alla nivåer.
 

Beskedet var givetvis glädjande. Vi 
förutsätter att alla klubbar/arrangö-
rer diskuterar och förhåller sig till de 
nya riktlinjerna, men också håller sig 
uppdaterade ifall dessa riktlinjer av 
någon anledning skulle ändras. Detta 
gäller givetvis SBF som kommer att 
så fort som möjligt kommunicera ut 
eventuella förändringar.
 
Precis som tidigare är klubbar själv-
ständiga beslutsfattare. Vår bedöm-
ning från förbundshåll är dock att 
efter 29 september upphör rekom-
mendationer som nödvändiggör 

skydd vid borden av typ bordskryss. 
Spelare som ändå känner sig osäkra 
kan förstås utrusta sig med visir och/
eller munskydd.
 
På frågan ”är pandemin över?” är 
dock den enade expertisens svar 
”nej”. Detta understryker behovet 
för oss alla att fortsatt kontinuerligt 
lyssna av de rekommendationer och 
regler som kommuniceras från myn-
digheterna. Just nu betonas vikten 
av att alla ser till att fullvaccinera sig, 
och fortfarande ska spelare som kän-
ner sig sjuka stanna hemma.
 
Att visa respekt för rekommendatio-
nerna bidrar till att ytterligare dämpa 
smittspridningen, och därmed på-
skynda ”Steg 5” som innebär att alla 
restriktioner tas bort. Datum för Steg 
5 är ännu inte satt.
 
Vi uppmanar också klubbar att skriva 
i våra två speciella Forum-trådar  
”Covid-19” och ”LiveBridge” om hur 
man tänker och agerar, detta kan 
förstås tjäna som information och 
inspiration till andra!
 
För frågor hänvisar vi till:  
kansliet@svenskbridge.se eller  
telefon 019-277 24 80.

Från SBF:s sida ser vi att allt fler 
klubbar dragit igång sin verksam-
het och även om vissa fortfarande 
har begränsat antal bord, plastkryss 
med mera så är det ett faktum att 
verksamheten är på betydligt högre 
nivå än tidigare under pandemin. 

Som beskrivs ovan går ju samhäl-
let den 29:e september in i steg 4 
av ”återöppnandet”. Om rekom-
mendationerna efter detta datum 
blir enligt det som kommunicerats 
innebär det att SBF inte längre an-
ser det nödvändigt med skydd typ 
”bordskryss”.

SPEL PÅ KLUBBEN - LIVEBRIDGE
Dock ber vi alla att dels hålla sig kon-
tinuerligt uppdaterade om vad som 
gäller, dels beakta att pandemin i 
sig inte är över. Fortsätt med hand-
hygien och att hålla sig hemma om 
man känner sig sjuk! 

I juni genomfördes våra LiveBridge-
möten mellan klubbar, distrikt och 
förbund. Vi rekommenderar er som 
kanske inte var med eller har glömt, 
att titta i dokumentationen som  
finns här:  
 
www.svenskbridge.se/live-bridge-dokument 

Så här såg det ut på Storsjöbygden när de drog i gång spelet igen i Östersund!



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

September
21 – 17/10 Svenska Cupen – omgång 7
25-26 Allsvenskan – Div 2

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
11-14 Slutspel Svenska Cupen, Uppsala
13-14 Guldtävling. Uppsala Lagguld
20  Riksstämma

Med vänliga hälsningar,
Kansliet
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RIKSLÄGER
Den 30 oktober – 1 november (höstlov i landets skolor) 
kommer ett riksläger arrangeras i Varberg. Alla juniorer 
är välkomna.  

Mer information se bilaga och titta här:  
 
www.svenskbridge.se/junior/nyheter/98319

LIVEBRIDGE CUP
Välkommen till LiveBridge Cup (LBC). Tävlingen som ger 
dig möjlighet att via kvalspel på klubbar runt om i Sverige 
samla ihop dina bästa procentresultat.

De åtta främsta resultaten under perioden oktober till 
april räknas samman, och till sist kommer de 52 främsta 
att få välja partner, för att sedan mötas i ett finalspel 
under Bridgefestivalen 2022 med fin-fina priser i potten. 
Anmälan av klubbar görs till kansliet@svenskbridge.se. 

LBC är en tävling där alla klubbar som anmäler sig kan 
välja ut tio tävlingar på sin klubb, under perioden  
1 oktober - 30 april, utan någon extra kostnad, vare sig 
för spelare eller arrangerande klubb.
 
Plac. PRISER
1:a 10 000:-
2:a Sju nätter dubbelrum vid Bridgefestival 2023
3:a Startavgift för lag i Chairmans Cup 2023
4-5:e Spela bronstävling med landslagsspelare, fest-23.

Se även bilaga och mer information finns här:  
 
www.svenskbridge.se/livebridgecup

RIKSSTÄMMA
Den 20 november kommer årets riksstämma att hållas på 
Scandic Hotel Väst i Örebro. Den 15 september publice-
rades den ”första luntan” med riksstämmohandlingar, 
som finns att hämta här:  
 
www.svenskbridge.se/riksst%C3%A4mman-2021/nyheter/98603  
 
En andra lunta med all ekonomisk redovisning, verksam-
hetsberättelser med mera kommer publiceras och skickas 
ut den 10 oktober. 

VM-KVAL
Som bekant blev det inget EM i somras som tänkt. Då 
VM trots allt ska spelas 2022 arrangerade EBL ett kval via 
Realbridge där varje land fick samlas i en lokal och hade 
övervakare på plats från EBL. 

Sveriges fyra lag satt härbärgerade på BK S:t Erik i Stock-
holm och spelade kvalet den 23-28 augusti. När krut-
röken skingrats och den sista matchen i respektive serie 
var färdigspelad hade Open, Damer och Veteraner kvalat 
in till VM. Mixedlaget får sikta in sig på revansch i nästa 
tävling då de inte mäktade med att kvala in bland de 
främsta.

Mer information här:  
 
www.svenskbridge.se/ebl/nyheter/96277 

TACK 
SBF vill rikta ett varmt tack till 
BK S:t Erik som dels skänkt 24 
bordskryss till SBF för Allsvenskans 
genomförande och dels ställde  
lokaler till förfogande för VM-
kvalet. TACK!



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


