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SVENSKA CUPEN
Första omgången av Svenska Cupen 2018 startar i 
början av februari. Siffrorna hålls väl uppe även om 
vi noterar ett litet tapp, 420 lag kommer till start i 
årets upplaga.

Hjälp gärna era kaptener att hålla koll på datum för 
inbjudan till match och glöm inte att det i år, lik-
som förra året, är bortalaget som lämnar förslag på 
datum.
 
http://svenskbridge.se/svenska-cupen-2018

 

REKORD FÖR  
TL-UTBILDNING
Den 12-14/1 hölls det i Örebro Steg 3 utbildning 
för tävlingsledare. Hela 35 deltagare, varav tre från 
Norge och en från Finland deltog i utbildningen. Nya 
TL Steg 3 licenser utdelades till Anders Eriksson, Bo 
Roos, Bertil Strand, Johnny Östberg, Lars Lundqvist, 
Björn Westling och Mikael Skön som fick motta 
applåder och TL-västar. I anslutning till utbildningen 
offentliggjordes att Jan-Eric Larsson och Pierre Win-
berg nu även kan titulera sig TL Steg 3 Elit.

BEHÅLL DIN TL-LICENS
En ny lagbok gäller sedan 2017-09-01. För att behålla 
sin aktuella TL-licens (gäller TL Steg 2 eller högre) 
ska man, förutom aktivitetskravet, genomgå en 
uppdateringskurs på 2017 års lagbok före 2018 års 
utgång.

JUNIORLEDARSEMINARIUM
Förutom tävlingsledare så drillades det även juni-
orledare under 12-14/1 i Örebro. Under ledning 
av Micke Melander och Jan Malmström fick de 12 
deltagarna information om förbundets nya utbild-
ningsmaterial samtidigt som det diskuterades såväl 
junior- som skolbridge. 

BRIDGEFESTIVAL 2018
De nya festivalsidorna för 2018 års Bridgefestival är 
släppta och portarna är öppna för anmälan till såväl 
Chairman´s Cup som Öppna Lag SM Veteraner.  

http://www.svenskbridge.se/festival-2018

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

http://www.svenskbridge.se/simultan 

Provskrivning TL Steg 3



MAJMÖTE 
Svenska Bridgeförbundet satsar stort på utbildning 
och rekrytering framöver. Den 4-6/5 bjuder förbun-
det in alla distrikt, klubbar, bridgelärare, bridgeskolor 
samt enskilda medlemmar som vill vara med och 
arbeta för att vi skall fortsätta att öka vårt medlems-
antal. Information kommer i enskilda utskick, tidning-
en Bridge samt på www.svenskbridge.se .
 

PÅ GÅNG
 
Februari
1 jan-28 jun  ”Vårsilver”
3 Guldtävling: BK S:t Erik
10-11 Rek. spelhelg SM Par Veteran
15 Sista dag för anmälan av lag till SM Lag
 
Mars 
1-31  “Vårsilver”  
4  Sista speldag SM Lag, kval 
8-18  ACBL: Vårmästerskapen, Philadelphia 
28-2/4  Nordic Junior Pairs Championship /  
 Nordic Junior Camp 

April 
1-30  “Vårsilver”  
1-22  Nybörjarträffen 
7-8  SM Lag, semifinaler 

15  Ansökningsdatum för guldsanktion18/19 
21-22  Rek. spelhelg för SM Par Open,  kval 
22  Sista anmälnings- och speldatum för semifinal  
 i SM Par Dam, SM Par Veteran, SM Par Mixed  
 samt kvartsfinal i SM Par Open 
28  G: Laholms BK 

Maj 
1-31  “Vårsilver”  
10-13  SM Lag, final, Örebro 
19  G: BK S:t Erik 
26-27  JSM Lag, direktfinal, Norrköping 
  Deltagare måste vara född 1993 el senare 

Juni 
1-30  “Vårsilver” 
8  G: Piteå BS

SAMARBETSPARTNERS
Även i detta utskick bifogas information och erbju-
danden från våra samarbetspartners Reseskaparna 
och Grand Tours.  

NÄSTA UTSKICK
Nästa medlemsnytt kommer kring 1 mars. 

Hälsningar,  
SBF Kansliet

www.svenskbridge.se

28 juli – 2 augusti 2018

Chairman’s Cup (CC) inleder som ett kval i form av Gröna Hissen 
under lördag-söndag. Därefter vidtar två parallella cuper:

} Lagen placerade 1-32 spelar Huvudcup (HC). I HC spelar man 
    om 1:a och 2:a plats.
} Lagen placerade 33-64 spelar Bonuscup (BC). I BC spelar man 
    om 3:e plats.
} Ett lag som förlorar i huvudcupen flyttas ned till bonuscupen.
} Ett lag som förlorar i bonuscupen är utslaget.
} Från och med tisdag spelas kvartsfinal, semifinal och final 
    (64 brickor). 
    På torsdagen spelas finalen (64 brickor) samt match om tredje pris         
    (32 brickor).

Startavgifter

2.800 kr/lag. Distriktslag spelar gratis*.
betala senast 25 juli och få 400 kr rabatt.
Senaste anmälan: Fredagen den 27 juli, kl 20.00.

Priser

   : a
   : a
   : e
   : e
   : e
   : e

*Distriktslag

Alla distrikt får anmäla fritt antal lag med 
gratis start i CC. 
Följande villkor ska dock uppfyllas:

} Högst två i laget får tidigare ha deltagit i CC. 
} Samtliga spelare i laget måste tillhöra 
    samma distrikt.
} Laget måste bära distriktets namn följt av en siffra. 
    Vid flera lag heter de Örebro 1, Örebro 2 osv.
} Om två eller flera lag går lika långt i tävlingen 
    avgör placeringen från Gröna Hissen vinnaren.
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Läs mer om våra Bridgeresor på vår hemsida I Boka på grandtours.se eller ring oss på 08-24 15 25

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. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

KALENDARIUM

DATUM    RESA              DAGAR                               PRIS FRÅN 

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	

22/9-18	 		Sensommarbridge	i	Toscana										15	dgr	 	 	 13	495	kr

30/9-18	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

6/10-18	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 9	995	kr

6/10-18	 		Bridge	på	Mallorca	 														15	dgr	 	 	 14	995	kr

13/10-18			Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 9	995	kr

25/11-18			Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

Tips! Gör som så många andra bridgeföreningar, boka en egen 
resa! Ring oss för förslag. Tel: 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.

 

Christer Cedergren 
Christer började spela tävlingsbridge i re-
alskolan. 1983, då han satt med i Sveriges 
Bridgeförbunds styrelse, tog han tävlings-
ledarlicens. 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 täv-
lingsledare vid distriktstävlingar.

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 observations-
tävlingar för veteraner. Idag är han även distriktstäv-
lingsledare för Stockholm och ansvarar för utbild-
ningen 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.

Våra Bridgeledare

Kultur- och temaresor. Alltid med reseledare i världsklass.        

08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se

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 områ-
den 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.

TÄVLINGSBRIDGE
På alla våra bridgeresor arrangeras tävlingsbridge, vilket innebär att medlemskap i 
Sveriges Bridgeförbund erfordras. Alla tävlingar rapporteras till förbundet och brons-
poäng 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.

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.

KALENDARIUM BRIDGERESOR 2018

Mallorca 10 dagar  7 - 17 mar 2018
Portugal - Porto & Curia 8 dagar  23 - 30 apr 2018 - nyhet
Oförglömliga Belgrad 10 dagar  4-13 maj  2018
Kroatien, Adriatiska kusten 12 dagar  25 sep - 6 okt 2018
Malta & Gozo 13 dagar  4 - 16 nov 2018
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08 - 94 40 40       www.reseskaparna.se

Mallorca
 - upplev det okända Mallorca 

DAG 1: ANKOMST MALLORCA
Vid ankomst möts vi av Fredric som tar oss till 
vårt hotell i Playa de Palma. En trevlig semes-
terort med lång strandpromenad. Välkomst-
möte och middag på hotellet. (M)

DAG 2: PALMA 
BRIDGE 1. Idag tar Fredric med oss på en gui-
dad tur av huvudstaden Palma. Vi börjar i de 
”arabiska” kvarteren La Lonja för att sedan i 
sakta mak ta oss till den gotiska Katedralen 
La Seu, en imponerande byggnad med en rik 
historia och rötter i det sena 1200-talet. Vår 
promenad går via smala gränder och mysiga 
torg vilket ger oss en liten inblick i det mallor-
kinska vardagslivet. Efter den guidade turen 
serveras en god tapaslunch på den helt ige-
nom mallorkinska och smått osannolika kro-
gen Celler sa Premsa. (F, L , M)

DAG 3: EGEN DAG/VALLDEMOSSA
På förmiddagen erbjuds en frivillig utfärd till 
byn Valldemosa med natur, kultur och histo-
ria. I bergskedjan Serra de Tramuntana finns 
en mycket bördig och frodig dal. Där, 400 
meter över havet, ligger Valldemossa. Byn 
blev ett namn på världskartan tack vare kom-
positören Frédéric Chopin. Efter en stillsam 
promenad längs de kullerstensbelagda gator-
na, som ramas in av vackra hus och praktfull 
växtlighet, får vi en stund på egen hand. Passa 
på att njuta av en kopp kaffe på torget. Vi be-
söker även La Cartuja, ett kloster där Chopin 
bott. Från klostrets terrass får vi en vacker ut-
sikt över dalen. BRIDGE 2. Middag. (F, M)

DAG 4: SOLLER, LLUC & FORNALUTX
Idag skall vi upptäcka det okända Mallorca, de 
vackra bergen och flera små pittoreska byar. 
Vi åker buss till den franskinspirerade byn Sól-
ler vilken ligger vackert belägen och omgiven 
av bergskedjan Sierra de Tramuntana. Områ-
det är upptaget på UNESCO’s världsarvslista 
sedan 2011. I Soller besöker vi olivproducen-
ten Can Det, där vi får lära oss lite om hur 
man producerar olivolja. Vi tar sedan den lilla 
spårvagnen från 1912 till Puerto de Soller där 
vi får vi lite egen tid för en fika och njuta av 
hamnens atmosfär. Vi åker sedan vidare Fre-
drics hemby, den medeltida byn Fornalutx 
som för några år sedan fick pris som Spaniens 

En resa i behagligt tempo där du får upptäcka lite mer av det okända Mallorca till-
sammans med Fredric Cederlund. De långa inbjudande sandstränderna, den goda 
maten och den storslagna naturen gör ön till ett riktigt favoritresmål med många 
återvändare varje år. Vi bor i strandorten Can Pastilla, nära huvudstaden Palma 
med sin gamla stad och stort utbud av shopping. Vår lokala guide och reseledare 
Fredric Cederlund kan verkligen sin ö och han ser fram emot att få visa sin ö och 
dela sina smultronställen med er. Våra bridge- och reseledare Christer Cedergren & 
Kalle Persson tar väl hand om er och ordnar bridge dagligen.
Denna resa är för både tävlande och mindre rutinerade  -ange vid bokning vilken typ av 
bridge du önskar.

vackraste by. Han visar oss sin by innan vi sät-
ter oss till bords och avnjuter en traditionell 
mallorkinsk lunch. Vidare genom bergskedjan 
på vindlande vägar till öns andliga centrum 
Monestario de Lluc. Klostret är ett pilgrims-
mål, dit många vandrar och idag även ett 
vandrarhem, men här finns också en skola för 
barn, Los Blauets. Åter mot Can Pastilla via byn 
Caimari och städerna Selva och Inca, efter en 
dag med många vackra vyer och intryck. Mid-
dag på hotellet och BRIDGE 3. (F, L, M)

DAG 5: BRIDGE
Hela dagen till bridge och egen tid att utfors-
ka omgivningarna. BRIDGE 4. Middag. (F, M)

DAG 6: EGEN DAG/HAVSVANDRING
Egen dag eller följ med Fredric på en lättare 
vandring. Vi skall åka till Sea Salinas där man 
producerar havssalt på gammalt sätt på de om-
kringliggande saltängarna. För att verkligen få 
uppleva denna natur och känslan av havet går 
vi vidare mot ett område som inbjuder till en 
lättare vandring längs havet med utsikt mot 
ögruppen och naturreservatet Cabrera. Na-
turen här präglas av det salta havet och friska 
vinterstormar vilka skulpturerat låga klippor 
och kilometerlånga sandstränder med kryptall 
och härdig växtlighet. Middag. BRIDGE 5. (F, M)

DAG7: BRIDGE
BRIDGE 6. Middag. (F, M)

DAG 8: EGEN DAG/MARKNADSDAG
På förmiddagen erbjuds en tillvalsutfärd till 
Sineu. Det är onsdag och marknad i staden, 
som ligger mitt på Mallorca. På marknaden 
finner ni allt från hantverk, jordbruksproduk-
ter, djur, mat, skor, blommor och plantor. Nu 
finns tillfälle att inhandla något gott att ta 
med hem eller ett minne från ön. Vi fortsätter 
till vinkällaren Macia Batle i Santa María del 
Camí. Här får vi en rundtur samt mer kunskap 
om processen att göra vin. Under en enklare 
vinprovning stiftar vi bekantskap med några 
av vinerna. BRIDGE 7. Middag. (F, M)

DAG 9: BRIDGE
BRIDGE 8. Middag. (F, M)

DAG 10: HEMRESA
Transfer till flygplatsen. (F)

FAKTA
PRIS:  12 450 KR
RESLÄNGD:  10 DAGAR
AVRESA:  7 MAR 2018
I PRISET INGÅR
• Flyg Arlanda-Mallorca t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher & 9 middagar
• Två heldagsutfärder: Palma & Soller
•  Svenska bridge- & reseledare
• Svensktalande lokalguide
• Övrigt enligt program
(F)=Frukost, (L)=Lunch, (M)=middag

TILLÄGG
Enkelrum: 1 650 kr 
Havsutsikt dubbelrum: 1500 kr pp
Dryckespaket vin & vatten: 550 kr
Bridgeavgift erlägges kontant på plats 
€5 /spelomgång.Gäller ej mindre rutine-
rade.

Utfärder:
Sineu marknad & vinkällare: 490 kr
Valldemossa: 490 kr
Havsvandring: 290 kr
Utfärderna bokas och betalas före 
avresa. Minst 30 deltagare..

PRELIMINÄRA FLYGTIDER (Norwegian)
UT: Arlanda-Palma, 14.20-18.00
HEM: Palma-Arlanda,15.26-19.05

PRELIMINÄRT HOTELL
Playa Golf ****
Hemsida: www.hotelplayagolf.com

BRIDGE ANMÄLAN
Vid anmälan ange om du avser spela 
tävlingsbridge eller vårt upplägg för 
mindre rutinerade.

Fredric Cederlund har bott på Mallorca i 20 år 
och har arbetat som vandrings- och kulturgui-
de. Han har stor kunskap om den mallorkinska 
kulturen, dess invånare och traditioner.

Fredric Cederlund

Sista minuten  

-boka senast 7 feb 700 kr rabatt


