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Sommaren inleddes med att SBF ordnade Livebridgemöten digitalt för landets alla klubbar och distrikt. Målet med 
mötena var att reda ut alla eventuella frågor som fanns rörande återstart av verksamheten efter pandemin. Vi har 
sedan dess sett ett stort antal klubbar som åter startat upp, de flesta med olika skyddsåtgärder fortsatt men det 
rör på sig i rätt riktning och planen är att vi ska spela allsvenskan live om bara någon vecka många platser runt om i 
landet. 

Efter en lång väntan är det tid att planera för återöppnandet av våra bridgeklubbar.  
Ett viktigt mobiliseringsarbete står framför oss!

DIGITALA MÖTEN  
SBF arrangerar fyra digitala Teamsmöten där vi in-
bjuder representanter från klubbar och distrikt att 
delta. Agendan är densamma i samtliga möten.  
 
Möte 1 • Lördag 5 juni • 10.00 
Möte 2 • Tisdag 8 juni • 19.00 
Möte 3 • Torsdag 10 juni • 19.00 
Möte 4 • Söndag 13 juni • 16.00

SBF vill stödja distrikt och klubbar i denna process, 
vilket både innebär att föreslå och diskutera åtgär-
der samt lyssna till synpunkter. Det är viktigt att 
även du som ser lösningar deltar, eftersom du kan 
vara med och ge råd och hjälpa andra!

SBF anordnar i början av juni digitala möten som 
ska fokusera på konkreta frågeställningar och pro-
blemområden, men där vi också välkomnar frågor 
och synpunkter från deltagarna. Vi hoppas att så 
många som möjligt kan delta!

EXEMPEL PÅ FRÅGESTÄLLNINGAR
• Hur förbereder sig klubbar och funktionärer?
• Hur kommer vi i kontakt med medlemmarna?
• I vilken takt och när öppnar vi upp klubbarna för  
 livespel? Vad händer med pågående onlinespel?
• Kan vi samarbeta för att underlätta mobiliseringen?
 
Vi kommer att skicka ut diskussionsmaterial som 
förberedelse till våra möten. 

ANMÄLAN 
Anmälan senast 31 maj till Micke Melander via 
e-post: mme@svenskbridge.se.   
 
Ange i mailet ”Live Bridge” samt klubb/distrikt, 
namn, MID och e-post adress samt det datum du 
önskar delta.
 
MER INFORMATION 
www.svenskbridge.se/live-bridge  
eller ring Micke Melander 019-277 24 85.

Att komma igång med klubbverksamheten är Svensk Bridges största utmaning just nu.  
Du är viktig - var med och bidra i arbetet med återgången till Live Bridge! 
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ONLINEFESTIVALEN
Även 2021 års Bridgefestival blev tråkigt nog inställd då det inte fanns möjligheter att arrangera den. En onlinefestival 
ersatte som spelades under tio dagar och vinnare korades dagligen.  
 
Följande blev Svenska Mästare:

SM Par Dam   Margot Sivelind – Sara Asplund Sivelind  Ludvikabygdens BK
SM Par Veteran  Benny Olsson – Roger Nyman   Skövde BA / Hunnebostrand-Kungshamns BK
SM Par Nybörjare Klara Gustafsson – Tobias Bern   Örebridgen
SM Par Mixed  Vivianne Norling – Pär Ljungquist  Askims BK
SM Par Open  Johnny Östberg – Tommy Bergdahl  Gävle BK / Norrorts Bridge

I årets upplaga av Chairman’s Cup segrade till sist lag RSE med Anders Morath,  
Sven-Åke Bjerregård, Alon Apteker, Noah Apteker och Craig Gower.  
De tre sistnämnda kommer från Sydafrika.  

För fullständiga resultat från alla tävlingar vid onlinefestivalen se:  
 
www.svenskbridge.se/festival-2021/resultat 

Vi kan till sist notera att 2022 års Bridgefestival kommer att arrangeras den  
29 juli – 7 augusti 2022 och då förhoppningsvis återigen ”live” och i Örebro.

UPPSTART AV KLUBBAR
Om ni har frågor och funderingar 
kring att starta upp er klubbs verk-
samhet vill vi tipsa om att ni surfar 
till:  
 
www.svenskbridge.se/nyheter/88270.  

PÅMINNELSE RIKSSTÄMMA
Vi vill påminna om att det är riks-
stämma i Örebro den 20 november 
på Scandic Hotel Väst. All informa-
tion finns här:  
www.svenskbridge.se/riksstämman-2021 

Sista dag för anmälan av delegater 
6 september. Anmälan e-postas till 
mme@svenskbridge.se.

Sista dag för inlämnande av motio-
ner till riksstämman 1 september. 

Där har vi samlat allt kring Covid och Livebridgeprojektet. Ni är också välkomna att kontakta kansliet@svenskbridge.

Motioner ska skickas till distriktsför-
bundet som med sitt yttrande sedan 
skickar det hela vidare till  
kansliet@svenskbridge.se.

Vi vill också påminna som tidigare 
aviserats om att en längre strategi-
diskussion kommer att ta vid när 
själva riksstämman avslutats och att 
distrikten tänker på det när distrikts-
delegater utses så att man är intres-
serad av den typen av frågor.

DTL TRÄFF
TK har bjudit in landets distrikts-
tävlingsledare till digitalt möte 
lördagen den 21 augusti.  
 
Sista dag för anmälan, onsdagen 
den 18 augusti.  
 
All information finns här: 
www.svenskbridge.se/tk/nyheter/93293



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

JULI
27 – 22 aug Svenska Cupen – omgång 5

AUGUSTI
21 Digital DTL-träff    Teams
23-28 VM-kval     R.B
24– 19 sept Svenska Cupen – omgång 6

SEPTEMBER
1  Sista dag för inlämnande av motioner
3-5  Allsvenskan – Elitserien   Örebro
3-5 Allsvenskan – Superettan  Örebro
4 Allsvenskan – Div 3
6  Simultantävlingar startar upp igen
6 Sista dag anmälan delegater 
18 Allsvenskan – Div 3 
21 – 17/10 Svenska Cupen – omgång 7
25-26 Allsvenskan – Div 2

Med vänliga hälsningar,
Kansliet

 
NÄSTA MEDLEMSNYTT  
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SVENSKA CUPEN 2019
Anmäl Dig och Ditt bridgegäng till 
Sveriges roligaste bridgetävling 

 
Svenska Cupen är tillbaka med en ny upplaga!

Precis som tidigare är alla lag garanterade minst två matcher, 
därefter rak knock-out. Du möter alltid någon i din närhet. 

Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.

Anmälan* av lag är öppet till 16 januari 2019. 
Spelstart 1 februari 2019. 

Rabatt till lag som anmäler* sig före 12 december 2018.

För att anmäla lag och mer information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2019. 
* Lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på BG 819-0183 och anmälan är gjord på hemsidan.

SIMULTANTÄVLINGAR
Redan den 6 september startar vi återigen upp med de 
populära simultantävlingarna.  
 
 
 
 
 
 
Fullständigt program mm finner du här:  
www.svenskbridge.se/simultan/program 
 
Du har även en bilaga med i detta medlemsnytt. 
 
SVENSKA CUPEN
Vår populära tävling Svenska Cupen spelas för fullt runt 
om i landet, somliga matcher spelas live och somliga via 
digitalt spel.  
 
 
 
 
 
Vi är redan inne i rond fem och slutspelet närmar sig 
med stormsteg. Nuvarande rond slutar den 22 augusti 
och rond 6 startar redan den 24 augusti. Finalspelet äger 
sedan rum i Uppsala den 11 – 14 november på Bridgens 
Hus. 

All information om Svenska Cupen 2021:  
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021/info 

ALLSVENSKAN 2021
Om några veckor drar årets allsvenska igång först ut är 
Elitserien och Superettan som spelar 3-5 september, 
den 4 september spelas första omgången av div 3 och 
senare i månaden den 25-26 september är det division 
2 som påbörjar sitt äventyr för året. All information om 
allsvenskan finns här: 

www.svenskbridge.se/allsvenskan-2021/nyheter 

GLÖMT BETALA MEDLEMSAVGIFTEN?
Många hör av sig och har förlagt sina inbetalningskort. 
Samlad information för vad som gäller vid betalningar 
finns här:  
 
www.svenskbridge.se/glöm-inte-medlemsavgiften.  
 
Om du är osäker på beloppet för just din klubb, e-posta 
kansliet@svenskbridge.se.  
 
ÄNDRING AV UPPGIFTER
Du vet väl om att som inloggad på www.svenskbridge.se
så kan du genom att 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.

Där kan du också ändra ditt lösenord för inloggning till 
hemsidan.

Saknar du inloggning kontakta: kansliet@svenskbridge.se 
så översänder vi uppgifterna så snart möjlighet ges.

VM-KVAL
Den 23-28 augusti kommer Sverige spela VM-kval i fyra 
klasser. Detta kval kommer utröna vilka som kvalificerar 
sig för det VM som ska spelas 27 mars till 9 april 2022.  
 
Allt spel sker med övervakare och görs via Real Bridge, 
du kommer som spelare att kunna följa spelet med viss 
fördröjning på din dator. 

All information om VM-kvalet finner du här:  
www.svenskbridge.se/ebl/nyheter/93411 

TACK BK S:T ERIK
SBF vill tacka BK S:t Erik som generöst ställer sina lokaler 
till förfogande för VM-kvalet. 



SIMULTANTÄVLINGAR
2021-2022 års  

Våren 2022 
Januari 
10 måndag dagtid
13 torsdag
17 måndag   GULD
18 tisdag  dagtid
19 onsdag
23 söndag
25 tisdag 
26 onsdag dagtid

Februari 
2 onsdag
3 torsdag dagtid
7 måndag dagtid
10 torsdag
14 måndag
15 tisdag  dagtid
20 söndag
22 tisdag
23 onsdag dagtid

Mars  
2 onsdag
3 torsdag dagtid
7 måndag dagtid
10 torsdag   GULD
14 måndag
15 tisdag  dagtid
22 tisdag
23 onsdag dagtid
27 söndag 
30 onsdag
31 torsdag dagtid

April
4 måndag dagtid
7  torsdag
11 måndag
12 tisdag  dagtid
19 tisdag
20 onsdag dagtid
24 söndag
27 onsdag
28 torsdag dagtid 

Maj
2 måndag dagtid
5 torsdag
9 måndag
10 tisdag  dagtid
15 söndag
17  tisdag
18  onsdag dagtid

Information 
Att vara med i simultantävlingar kostar normalt 10 kr/spelare. Dock gäller 
50 kr/spelare vid guldsimultan. Avgiften dras från klubbens Ruterkonto. 
Klubbavgiften om 3.50:-/spelare ingår i den avgiften.

För klubben är det som en vanlig tävling över 24 brickor. Skillnaden är 
att det efteråt centralt räknas fram scorer och ett slutresultat, där alla de 
deltagande klubbarnas resultat ingår. 

Plats:  På din klubb

Tävling:  24 brickors par- eller barometertävling, minst fyra par.

Kostnad: 10 kr/spelare + er normala bordsavgift. (50 kr/spelare vid guld)

Priser: Förutom en massa bronspoäng så utdelas presentkort till en  
 silvertävling vid kommande bridgefestival för de tre främsta paren 
  i varje tävling. Alla vinnare uthämtar dessa vid informationsdisken 
 i Örebro under Bridgefestival 2022. Guldpoäng utdelas vid de fyra  
 deltävlingarna som ingår i guldsimultanrallyt.
 

Tidpunkter
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guldsimultanrally
Vi gör ett nytt försök med Guldsimultanrally, fjolårets fick ju ställas in efter 
ett heat pga pandemin. Här gäller förhöjd startavgift och guldpoäng delas 
ut till alla heat, förutsatt om det deltar minst 12 par i heatet. Vid färre par 
kan heat ändå vara med, med då delas inga guldpoäng ut i det lokala 
heatet,utan bara i den gemensamma resultatlistan samt själva  
rallyt. De tre bästa resultaten av fyra är vad som räknas i rallyt. Mer  
information på hemsidan.
 

Övrigt
På www.svenskbridge.se/simultan finner du givfiler, resultat och allt annat 
som rör tävlingarna. För anmälan, e-posta simultan@svenskbridge.se. Vid 
frågor, e-posta adressen ovan eller ring kansliet på 019-277 24 80.   

Hösten 2021
September 
6 måndag 
8  onsdag dagtid
12 söndag
14 tisdag  
16 torsdag dagtid  
20 måndag dagtid
22 onsdag
28 tisdag  dagtid
30  torsdag

Oktober
4 måndag
6 onsdag dagtid
10 söndag
12 tisdag    GULD
14 torsdag dagtid
18 måndag dagtid
20 onsdag   
26 tisdag  dagtid
28 torsdag

November 
1 måndag 
3  onsdag dagtid 
9  tisdag
11 torsdag dagtid
15 måndag dagtid
17 onsdag   GULD
21 söndag
23 tisdag  dagtid
25 torsdag
29  måndag

December
5 söndag
7 tisdag
8 onsdag dagtid
15 onsdag
16 torsdag dagtid
   

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET



Årets mest spännande nyhet?

I nästa ordinarie Medlemsnytt kommer 
allt om ”Live Bridge Cup”.  

 
En tävling där klubbar utan extra 

kostnad kan ordna kvaltävlingar (hcp-
baserade) under höst och vår till ett 
spännande slutspel i Örebro under 

nästa Bridgefestival!


