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Årets stora familjehögtid, julen, är på gång
igen med allt vad det innebär. För våra bridgeklubbar brukar det betyda skinktävlingar,
luciabridge, nyårssilver och allt möjligt som
förknippas med december månad. Här
kommer lite blandade decembernyheter.

SVENSKA
CUPEN
Slutspelet i svenska cupen spelades den 16-19
november på Bridgens Hus i Uppsala. För att se
resultat, läsa om gjorda spel signerat Bertil G
Johnson och allt annat som rör 2017 års upplaga se
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2017.

Anmälansfunktionen är nu också öppen för 2018
års upplaga av Svenska Cupen. 444 lag kom till start
förra året. Information och anmälan hittar du på:
http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2018.
Anmälan måste göras före midnatt den 17 januari.
Som bilaga till medlemsnytt finner du en helsida som
vi rekommenderar att du som är klubbfunktionär
skriver ut och sätter upp på din klubbs anslagstavla.

> Lag Tre och halv en halv män från Uppsala vann Svenska Cupen 2017 med Joakim Nordlindh, Tommy Andersson, Johan
Säfsten och Per-Erik Malmsten. Lag Narre från Östersund kom tvåa och Zmrslina/Fanbyn delade på tredjeplatsen! De
sistnämnda hade dock lämnat då det var dags för fotografering varför bild saknas.

MELLANDAGSBRIDGE

Under julhelgerna är det många bridgespelare
som ”hittar hem” och vill spela bridge.Vill ni finnas
med på samlingssidan för mellandagsbridgen? Maila
information om datum, tävlingar samt en länk till
klubbens hemsida där spelarna kan finna komplett
information. Information skickas till:
carina@svenskbridge.se.

JUNIORLEDARSEMINARIUM
Vi kan glädjande notera att antalet klubbar ökar som
arbetar med juniorbridge i landets skolor. Ett seminarium kommer hållas i Örebro den 13-14 januari
där våra juniorledare får möjlighet att förkovra sig
och möjlighet att diskutera/ventilera kring de eventuella problem man ställs inför.
Seminariet rekommenderas såväl till de som redan
är aktiva som de som vill komma igång. Mer information finns här: http://www.svenskbridge.se/junior/
nyheter/16267. Frågor till Micke Melander,
mme@svenskbridge.se.

PÅ
GÅNG
December
1 jul-31 dec
2		
30 		

“Höstsilver”
Guldtävling: Malmö BK
Guldtävling: BK Allians i Halmstad

Januari
6		
12-14		
13-14		
17 jan		
22 jan		

Guldtävling: Gävle BK
TL Steg 3 utbildning, Örebro
Juniorledarseminarium, Örebro
Sista dag anm. lag till Svenska Cupen
Sista speldag Allsvenskan div 4

Februari
1 jan-30 jun
3		
10-11		
15		

”Vårsilver”
Guldtävling: BK S:t Erik
Rek. Spelhelg SM Par Veteran
Sista dag för anm. lag till SM Lag

BRIDGEFESTIVAL
2018
De nya festivalsidorna för 2018 års Bridgefestival är
släppta och portarna är öppna för anmälan till såväl
Chairman´s Cup som Öppna SM Lag Veteraner. Även
detaljprogrammet för kommande festival finns för
nedladdning.
http://www.svenskbridge.se/festival-2018.

SIMULTANTÄVLINGAR
Missa inte chansen att vara med och spela simultan med de norska klubbarna, den 18 januari har ni
chansen. All information om vilka heat som erbjuds
mm finns att läsa på
http://www.svenskbridge.se/simultan.

SAMARBETSPARTNERS
Även i detta utskick bifogas information och erbjudanden från våra samarbetspartners Reseskaparna
och Grand Tours.

TL STEG 3 UTBILDNING NÄSTA UTSKICK
Den 12-14 januari arrangerar Svenska BridgeNästa medlemsnytt kommer först i mitten av januari,
förbundet TL Steg 3 utbildning i Örebro. Utbildningen vänder sig till de med TL Steg 2 utbildning
eller högre. Mer information och anmälan finner ni
på http://www.svenskbridge.se/tk/nyheter/15801.
Frågor besvaras av Thomas Winther,
twi@svenskbridge.se.

till dess kämpa på med pepparkakor, lussekatter, julskinkor och allt vad bjuds.
Avslutningsvis tillönskar
Svenska Bridgeförbundet en riktigt
God Jul och ett mycket Gott Nytt Bridgeår!

SVENSKA CUPEN 2018
Sveriges roligaste bridgetävling
är tillbaka med en ny upplaga

Uppsalalaget Tre och en halv män vann Svenska Cupen 2017. Från vänster; Joakim Nordlindh, Tommy Andersson, Johan Säfsten och Per-Erik Malmström.

Var med och spela Svenska Cupen du också!
Precis som tidigare är alla lag garanterade minst två matcher,
därefter rak knock-out. Man möter alltid någon i sin närhet.
Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.
Anmälan av lag är öppet till 17 januari 2018.
Spelstart 1 februari 2018.
Rabatt till lag som anmälts* senast 13 december 2017.
* Lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på BG 819-0183.
För anmälan och mera information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2018

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

Bridgeresor med service
och kvalité!
Följ med oss på en resa med mycket trivselbridge, god mat och natur- och kulturupplevelser
under ledning av våra erfarna bridgeledare. Vi erbjuder ett stort urval resor, allt från korta
kryssningar till några av södra Europas mest eftertraktade resmål.
KALENDARIUM

Tips! Gör som så många andra

bridgeföreningar, boka en egen
resa! Ring oss för förslag.
Tel: 08 - 24 15 25

DATUM

RESA

DAGAR

PRIS FRÅN

14/1-18

Nerja, Spanien

8 dgr

9 995 kr

14/1-18

Nerja, Spanien

15 dgr

12 995 kr

11/2-18

Bridgekryssning Birka Cruises

2 dgr

1 245 kr

5/5-18

Estoril, Portugal

8 dgr

10 595 kr

5/5-18

Riva del Sole, Italien

8 dgr

11 495 kr

30/9-18 Bridgekryssning Birka Cruises

2 dgr

1 245 kr

25/11-18 Bridgekryssning Birka Cruises

2 dgr

1 245 kr

BRIDGEKRYSSNING MED M/S BIRKA. Följ med på våra populära
bridgekryssningar med M/S Birka. Trivsamt umgänge, havsluft och
mycket bridge. Bussanslutning inom Birkas bussnät. Avresor från
Stockholm. Exempel 11/2 2018, 2 dagar. Pris från 1 245 kr

Läs mer om våra Bridgeresor på vår hemsida I Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25

BRIDGERESOR

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill spela tävlingsbridge och vi har numera också ett upplägg för dig
som vill utveckla ditt bridgespel och spela trivselbridge. Vi kombinerar välorganiserat bridgespel med
kultur och nya upplevelser och i våra resor ingår alltid flera utfärder.
Vi erbjuder bekväma och innehållsrika bridge- och kulturresor. Varje år väljer vi några nya spännande resmål, samt
behåller våra mest omtyckta destinationer som Malta och Mallorca. Våra lokala svenska guider ger oss inblick i sitt
lands kultur. Våra omtyckta och erfarna bridgeledare Christer Cedergren från Köp En Sol och Kalle Persson från BK St
Erik arrangerar ett omtyckt bridgespel under resan. Denna kombination av kultur och bridge ger er nya berikande
upplevelser och möten med likasinnande.
Vi har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder alla medlemmar förmånliga resor samt att vi
även rapporterar alla tävlingar till förbundet.
Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2017 - 2018
Malta & Gozo 13 dagar
Teneriffa 13 dagar
Mallorca 10 dagar
Portugal - Porto & Curia 8 dagar

5 - 17 nov 2017 - fullbokad
23 jan - 4 feb 2018 - nyhet
7 - 17 mar - 2018
23 - 30 apr - 2018 - nyhet

Våra Bridgeledare
Christer Cedergren

Christer började spela tävlingsbridge i realskolan. 1983, då han satt med i Sveriges
Bridgeförbunds styrelse, tog han tävlingsledarlicens. 1992 startade han och fru Britt
Köp En Sol BS.
År 2000 började vårt samarbete med
Christer och vi har sedan dess genomfört
ett 50-tal trevliga bridgeresor. Christer har
varit aktiv inom förbundet och är ofta tävlingsledare vid distriktstävlingar.

OM VÅRA BRIDGERESOR
• Minst 20 spelare.
• Bridge spelas varje dag som anpassas till
övriga aktiviteter.

Tävlingsbridge (Alla resor)
• Medlemsskap är obligatorisk, ange

medlemsnummer vid bokning.
• En bordsavgift om € 5 kr/speldag, penning
priser. Betalas på plats till er bridgeledare.
• Alla tävlingsresultat rapporteras till
förbundet

Mindre rutinerade (Malta & Mallorca)

• Inget medlemsskap krävs.
• Ingen bordsavgift eller penningpriser.
• Trivselbridge kombinerat med seminarier.

Kalle Persson

Kalle har spelat bridge i 45 år och undervisat sedan
1980. Han verkar som tävlingsledare och utbildare
samt har uppdrag som tävlingsledare i observationstävlingar för veteraner. Idag är han även distriktstävlingsledare för Stockholm och ansvarar för utbildningen inom distriktet. Sedan 2013 är han anställd
på BK St Erik med cirka 3 tävlingar i veckan. Kalle har
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och ser
fram emot att ta er som är mindre rutinerade vidare
i ert bridgespel.

TÄVLINGSBRIDGE
På alla våra bridgeresor arrangeras tävlingsbridge, vilket innebär att medlemskap i
Sveriges Bridgeförbund erfordras. Alla tävlingar rapporteras till förbundet och bronspoäng utdelas. Christer Cedergren arrangerar bridgespel tillsammans med sin fru
Britt, de är ert värdpar. Om du reser singel garanteras du att alltid få spela bridge.

MINDRE RUTINERADE
På efterfrågan erbjuds nu bridgeresor för mindre rutinerade till Malta och Mallorca.
Resan är initierad av bridgeledare Kalle Persson från St Eriksbridgeklubb. Resan riktar
sig till de bridgespelare som har spelat i några år och vill ta nästa steg och förbättra sitt
spel. Vi kombinerar intressanta utflykter med seminarier i bridge. Vi går igenom områden som gruppen behöver och spelar därefter några brickor på temat. Ämnen som kan
ingå är grundläggande budteori med budträning, Stenbergs 2 NT, kontrollbudgivning
inkl essfråga och naturligtvis spelteknik och försvarsspel.

Kultur- och temaresor. Alltid med reseledare i världsklass.

08 - 94 40 40

www.reseskaparna.se

Teneriffa

- Bridgeresa till ett skönt subtropiskt klimat

Vulkanön Teneriffa bjuder på ett härligt klimat och vacker natur med ett varierande landskap och ett subtropiskt klimat. På Teneriffa ligger den genomsnittliga
dagstemperaturen på över 20 grader – året runt!. Vulkanen Teide mitt på ön har
skapat det spektakulära landskapet. Vi bor nära stranden i kustorten Puerto de la
Cruz – en mysig stad med smala gränder, kullerstensgator, torg och en kanarisk
stämning och livsglädje. Vår lokala svenska guide tar oss med på utfärder till Teide,
det okända nordvästra Teneriffa samt en smak- och marknadsresa med vingård.
Vår bridge-och reseledare Christer Cedergren ordnar bridgespel varje dag på hotellet.
PUERTO DE LA CRUZ

En äkta kanarisk stad med en gammal stadskärna med kullerstensgator, små, söta hus med
omsorgsfullt arrangerade blommor utanför. I staden finns en liten fiskehamn och ett trevligt
torg, torget Plaza Charco. är stadens mötesplats för såväl öbor som turister, och här ligger
många restauranger, barer och butiker. Du kommer närmare lokalbefolkningen och kan i
lugn och ro upptäcka ett av Teneriffas mest natursköna områden. Slå dig ned och studera
folklivet eller njut av någon kanarisk specialitet. Nära vårt hotell finns en svart sandstrand. I
Puerto kan man även bada i de stora berömda havsvatten bassängerna.

Vårt värdpar Christer & Britt Cedergren

DAG 1: TENERIFFA

Vi anländer sent på södra Teneriffa och en bussfärd på cirka 1,5 timme tar oss till norra Teneriffa och Puerto de la Cruz, där vi skall bo.

DAG 2: PUERTO DE LA CRUZ

Vår lokala guide möter oss för välkomstinformation och en guidad rundtur av Puerto de la
Cruz. Vi promenerar genom staden och får veta mer om dess historia och lär oss att hitta i
staden. Puerto är en charmig, typiskt kanarisk småstad.(F, M)

FAKTA
PRIS:
RESLÄNGD:
AVRESA:

DAG 3 - 12: TENERIFFA

14 950 KR
13 DAGAR
23 JAN 2018

I PRISET INGÅR
• Bridge- och reseledare
• Flyg Arlanda- Teneriffa t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Del i juniorsvit med frukost 12 nt (F)
• 12 middagar (M)
• Utfärd Teide & Orotava
• Utfärd Masca, Icod de Vinos
• Utfärd smak- och marknadsdag
• Svensktalande guide på utfärderna
• Rundtur Puerto de la Cruz
• Alla transporter på resmålet
• Övriga besök enligt program
TILLÄGG
Enkelrum: 4 400 kr
Bridgeavgift: €5 /dag betalas på plats

Härliga dagar för upptäcktsfärder och bridgespel. Vi spelar dagligen bridge dag 2 - 12, blandat med utfärder. I resan ingår tre utfärder och en stadsrundtur. Utöver det kommer vi att
erbjuda en dagstur till Gomera. (F,M)

DAG 13: HEMRESA
HOTELL - Hotel Diamante Suites

Hotellet har ett utmärkt läge uppe på en liten kulle framför den vackert anlagda sandstranden Playa Jardín i Puerto de la Cruz. Boendet på Diamante Suites är bekvämt i fina rymliga
och fräscha tvårumssviter med separat sovrum och vardagsrum. Möjlighet finns att boka
havsutsikt mot tillägg. Genom en kort promenad åt ena hållet kommer du till centrum med
dess mysiga centrumgatorna och torg. Går du åt andra hållet kommer du till en av Teneriffas
mest välbesökta attraktioner: papegoj- och djurparken Loro Parque. Från hotellets poolområde och solterrass har man utsikt över stranden Playa Jardín, havet och de vackra omgivningarna.
Här erbjuds uppvärmd lagunformad bassäng och snackbar. Hotellet har en trivsam restaurang och en barsalong med kvällsunderhållning. I hotellets hälsoavdelning finns gym, bastu
(avgift) och möjlighet till massage. Avstånd till centrum är ca 900 m och till stranden 300 m.
Rumstyp: Tvårumssviter med separat sovrum och vardagsrum. Satellit-TV (2 st.), telefon, kassafack (avgift), badrum och balkong/terrass. 2 ordinarie bäddar samt 1-2 extrabäddar.

TILLVAL
Utfärd Gomera: 850 kr
PRELIMINÄRA FLYGTIDER (NORWEGIAN)
UT: Arlanda-Teneriffa, 16.40-21.40
HEM: Teneriffa-Arlanda, 08.55-15.45

Kultur- och temaresor. Alltid med reseledare i världsklass.

08 - 94 40 40

www.reseskaparna.se

