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Så var vårsäsongen igång på allvar. Vi är nu 
inne i den tid på året då de flesta av våra  
distriktsfinaler ska spelas. De fungerar ju  
också som kval för SM tävlingarna där  
finalerna går under sommarens bridgefestival, 
även om det känns avlägset med festivalen då 
vi har vinterlandskap utanför dörrkvistarna!

SVENSKA CUPEN
Även om vi även fortsatt tappar en del lag i cupen är 
det över 350 lag som ställer upp, imponerande! 

JUNIORLEDAR- 
SEMINARIUM

Vi har inför året fått Leovegas.com som sponsor 
för cupen och deltagarna står precis i startgroparna 
inför omgång ett. Det är som vanligt en härlig bland-
ning av lag i den här lagtävlingen där man kanske får 
åka utanför den lokala klubben och stöta på lite nya 
bridgevänner.

Har ni några frågor kring cupen eller bara vill morra 
lite allmänt angående er otur i lottningen hör ni av 
er till rwi@svenskbridge.se.

ENKÄT
Kontaktpersonen på er klubb har fått en enkät från 
SBF, har er klubb svarat på den? Det är en ypperlig 
möjlighet för klubben att få fram sina åsikter såväl 
avseende frågorna i enkäten som övriga frågor man 
kan ha funderat över.

Missa inte chansen att tycka till! 

Har hunden ätit upp enkäten? Skicka ett mail till 
rwi@svenskbridge.se så får ni ett nytt icke tugg-
vänligt exemplar.

Den 12-13 januari hölls ett juniorledarseminarium i 
Örebro som den här gången samlade 16 deltagare. 
Inriktningen var att diskutera möjligheter för de 
som bedriver eller vill påbörja någon form av junior-
verksamhet, antingen på skola eller på den lokala 
bridgeklubben. 

Har ni några frågor eller funderingar och kanske är 
sugna på att skaffa lite juniorer till er klubb? Kon-
takta Micke Melander via mme@svenskbridge.se.
 

TÄVLINGSLEDAR- 
SEMINARIUM
Parallellt med juniorledarsamlingen 12-13 januari 
hölls ett seminarium för tävlingsledare i Örebro. Då 
det var en samling som vände sig till de som inne-
har TL Steg 2 eller 3 var det många skarpa, vetgiriga 
hjärnor på plats. Lite informationspunkter ledda av 
våra stjärnor på diverse områden åtföljdes av simu-
leringsövningar. 

Är du intresserad av att bli tävlingsledare? Kontakta 
din lokala klubb så hjälper de dig att finna närmsta 
utbildning.

Är du redan tävlingsledare men vill ta nästa steg? 
Skicka ett mail till tk@svenskbridge.se så kommer 
de att guida dig rätt.



RIKSLÄGER+JSM-lAG= 
SANT
I påskveckan, 18-22/4, arrangeras årets första Riks-
läger i Varberg. Parallellt med lägret kommer även 
JSM-lag 2019 att spelas. Se till att ni skickar era 
juniorer till lägret, en garanterad upplevelse för dem!
För mer info se bilaga. 

BRIDGEFESTIVAL 2019
Trots att det är mitt i den smällkalla vintern är det 
dags att börja planera för sommarens härliga brid-
geäventyr i Örebro. Vi passar på att återigen bifoga 
information om sommarens festival och glöm inte 
att anmäla lag till Chairman´s Cup. 
Här finner ni all info: http://www.svenskbridge.se/
festival-2019/.

FULLMATAD JUNIORBRIDGEVECKA  
Påskveckan, 18-22 april 2019, Varberg 

I påskveckan 18-22 april 2019 arrangeras 
årets första Riksläger i Varberg. Parallellt med 
lägret kommer också JSM lag 2019 att spelas. 
Båda arrangemangen äger rum med hjälp av 
BK Albrekts. 

Spelet kommer antingen att ske på Kinnagården 
strax norr om Varberg eller på BK Albrekts klubblo-
kaler. Allt boende sker på Kinnagården. Var spelet blir 
av beror på hur många deltagare det till sist blir, i det 
fall det flyttas till klubben löser vi transportfrågan. 

I övrigt kommer det dagligen kilas in kortare utom-
husaktiviteter och eftermiddag- respektive kvällsfika 
i programmet. Samtliga deltagare måste själv ta med 
sängkläder och handduk. 

Arrangemanget är sponsrat av Juniorfonden varför vi 
kan hålla mycket låga deltagarkostnader.

Mycket välkomna!

Juniorkommittén
Svenska Bridgeförbundet 

Riksläger 2019 | 18-22 april
Målgrupp:  Alla juniorer, minimum Minibridge.
Krav:   Minimum 20 deltagare.
Anmälan:  mme@svenskbridge.se.
Kostnad:  950:-, JSM lag ingår, om man vill spela.

PROGRAM
Torsdag 18 april (Skärtorsdag) 
12.00 Ankomst inkvartering, lunch och öppning
13.00 Tävling 1
18.00  Middag
19.00 Tävling 2

Fredag 19 april (Långfredag)
08.00 Frukost
09.00 Tävling 3
12.00 Lunch
13.00 Tävling 4
18.00 Middag
19.00 Tävling 5

Deltagare som spelar JSM lag kan delta i tävling 5, men 
har annat schema under fredagen, spelstart 09.00.

Lördag 20 april (Påskafton)
08.00 Frukost
09.00 Tävling 6
12.00 Lunch
13.00  Tävling 7
18.00 Middag
19.00  Tävling 8

JSM lag avslutas med lunch och prisutdelning. 

Söndag 21 april (Påskdagen)
08.00 Frukost
09.00 Tävling 9
12.00 Lunch
13.00  Tävling 10
18.00 Middag
19.00  Tävling 11

Måndag 22 april (Annandag Påsk)
08.00 Frukost och hemfärd

JSM lag 2019 | 19-20 april
Målgrupp:  Alla juniorer.
Krav:   Minimum 6 lag.
Anmälan:  mme@svenskbridge.se.
Kostnad:  450 kronor.  
   

SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET

PÅ GÅNG
FEBRUARI
31/1-24/2 Svenska Cupen – omgång 1  
2  Plattliret, BK S:t Erik – guldtävling
3-8 Cavendish, Monaco
9-10 SM Par Veteran – rekommenderad spelhelg
22-28 EM Lag Mixed, Lissabon, Portugal
23 Jubileumsguld, Värnamo - guldtävling
 
MARS
28/2-24/3 Svenska Cupen – omgång 2
10 Sista speldag SM/DM lag
21-31 Vårmästerskapen, Memphis USA, National
24-29 White House Juniors, Amsterdam, Holland

SAMARBETSPARTNERS
Vi bifogar i vanlig ordning erbjudanden från våra två 
resesamarbetspartners Grand Tours och Reseska-
parna. 

NÄSTA UTSKICK
Nästa utskick kommer 1 mars.

Med vänliga hälsningar
Kansliet 

>>> Boka in den 25:e Bridgefestivalen du också!
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SVENSKA
BRIDGEFÖRBUNDET



BRIDGERESOR

Researrangör: ReseSkaparna event & resor  
08-94 40 40  -  www.reseskaparna.se

Malta
4 NOV 2018 (13 DAGAR)

TÄVLINGSBRIDGE

Vår bridgereseledare Kalle Persson

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor både för er som vill spela tävlingsbridge och för er som vill 
utveckla ert bridgespel. Våra lokala guiders kunskap i kombination med våra bridgeledares kom-
petens skapar en extra innehållsrik bridge- och kulturresa.

Adriatiska Kusten 
HÖSTEN 2019 (8 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
• Flyg Arlanda - Dubrovnik t/r
• Transfer flygplats-hotell t/r
• Svensk bridge- och reseledare 8 dgr
• Svensktalande guide under utfärderna
• Del i dubbelrum med frukost
• 3 luncher och 7 middagar
• Båtutflykt 
• Guidad rundtur i Dubrovnik
• Utflykt till Vjetrenicagrottan
• Bussresor enligt program

Bridge vid Adriatiska kusten TÄVLINGSBRIDGE

- med Dubrovnik, Pelješac och Vjetrenicagrottan i Dinariska alperna & båtutfärd

Upplev den vackra Adriatiska kusten. Här bor vi bekvämt invid havet på nära ha-
vet på Hotel  Stella i Neum, som erbjuder både pool och havsbad. Vi varvar brid-
gespel med intressanta utfärder i trakten. Tillsammans med vår omtyckte lokala 
guide Zlatko får vi  då uppleva ländernas intressanta historia och kultur. Vi gör 
utfärder till Peljesacviken, Vjetrenicagrottan samt en trevlig båtutfärd. Vår erfarne 
bridgeledare Kalle Persson leder det dagliga bridgespelet.

Pris NU*: 11 950 kr ord. pris 12 450 kr  8 dagar, 24 okt

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 
500 kr rabatt

 
FLER BRIDGERESOR PÅ GÅNG!
Nyhet Sardinien
Malta favorit i repris 

* Boka innan 
10 mars erhåll 
500 kr rabatt



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 

17/2	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

23/3	 		Bridge	Estoril,	Portugal	 	 8	dgr	 	 	 11	995	kr

31/3	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

29/9	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

5/10	 		Bridgeresa	med	tåg	till	Garda!	 10	dgr	 	 	 	14	595	kr

12/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 10	995	kr

12/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 15	dgr	 	 	 16	495	kr

19/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 10	995	kr

24/11	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

Tips! Gör som så många andra bridgeföreningar, boka en egen resa!  
Ring oss för förslag på tel: 08 - 24 15 25. 

Nytt datum! 
Bridgeresa 
med tåg till 

Garda.



BRIDGEFESTIVAL 
• • • • • • • • • • • • • • •
CONVENTUM ARENA | ÖREBRO 
26 JULI - 4 AUGUSTI 2019

VÄRLDENS BÄSTA 
BRIDGEFESTIVAL 



ANMÄLAN
• • • • • • •

Du behöver bara föranmäla dig till våra två lag-
tävlingar Chairman’s Cup och SM Lag Veteraner. Anmälan 
görs på www.svenskbridge.se. 

För alla andra tävlingar räcker det att man reserverar 
plats 20 minuter före tävlingens start. Kom ihåg att vi 
alltid börjar och slutar på utsatt tid!

VAD ÄR BRIDGEFESTIVALEN? 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Den svenska Bridgefestivalen spelas i Conventum Arena, 
Örebro. Det unika med arrangemanget är att det 
dagligen fi nns tävlingar för spelare från världsklass till 
nybörjarnivå.

De svenska mästerskap som spelas är SM Par i klasser-
na Veteran, Dam, Nybörjare, Mixed och Open, dessutom 
spelas SM Lag Veteraner. 

Vid sidan om de svenska mästerskapen spelas ett stort 
antal öppna sidotävlingar i form av brons-, silver- och 
guldtävlingar. Vissa av bronstävlingarna spelas med 
handikapp.

Höjdpunkten vid Bridgefestivalen anses av många vara 
Chairman’s Cup. Det är en öppen lagtävling som 2018 
samlade 152 lag. Chairman’s Cup spelas med ett inledan-
de Gröna Hissen kval innan det följs av KO-matcher.

STARTAVGIFTER OCH PRISER
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Startavgifterna i våra sidotävlingar är:
Bronstävling   1 spelbiljett
Silvertävling   2 spelbiljetter
Guldgruvan   3 spelbiljetter

Biljetter kan förköpas i vår informationsdisk och kostar 
100:-/biljett. Om du betalar kontant vid bordet kostar 
en spelbiljett 120:-.

35-40% av inkomna startavgifter utdelas som 
prispengar i alla sidotävlingar, om inte annat anges.

Chairman’s Cup avgiften är 2800 SEK/lag. 
Prislista: 50 000 SEK till vinnarna. Därefter utdelas 
25 000, 15000, 10 000, 7500 och 7500. 

Mästarpoäng i alla tävlingar. 

BOENDE 
• • • • • •

Örebro erbjuder många hotel och olika former av 
boende. Vi är glada att ha fem av hotellen som 
samarbetspartners. 

City Hotell     019-601 42 00 
www.cityhotelorebro.se/
Clarion Hotell     019-670 67 00 
www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/orebro/clarion-hotel-orebro/
Elite Stora Hotellet    019-15 69 00 
www.elite.se/sv/hotell/orebro/stora-hotellet/
Scandic Grand     019-767 44 00 
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-orebro-vast
Scandic Väst     019-767 43 00 
www.scandichotels.se/hotell/sverige/orebro/scandic-grand-orebro

VAR MED OM REKORDFÖRSÖK! 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ett nytt rekord sattes 2018 med 486 par i en vanlig 
bronstävling om 24 brickor. Nu höjer vi ribban och siktar 
på att spränga den magiska gränsen om 500 par i en 
tävling under jubileumsåret 2019. Var med du också!







 



FESTIVALPROGRAM 2019 
• • • • • • • • • • • • • • • • • •

FREDAG 26 JULI
09.00-18.45 SM Par Veteran
14.30-18.00  Brons 1, handikapp 
15.30-21.00  Silver 1, imp-över-fältet 
19.00-22.30  Brons 2, strata 

LÖRDAG 27 JULI 
09.00-14.15 SM Par Veteran
10.00-13.30  Brons 3 
12.00-12.30  Chairman’s Cup, kaptensmöte 
13.00-21.00  Chairman’s Cup, gröna hissen 
14.30-18.05  Brons 4, handikapp 
15.30-21.00  Silver 2 
19.00-22.30  Brons 5, strata

SÖNDAG 28 JULI 
09.00-18.45 SM Par Dam
10.00-19.45  Chairman’s Cup, gröna hissen 
10.00-13.30  Brons 6 
14.30-18.00  Brons 7, handikapp, seminarium 
15.30-21.00  Silver 3 
19.00-22.30  Brons 8, strata 

MÅNDAG 29 JULI 
09.00-14.15 SM Par Dam
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 32 lag 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 32 lag 
10.00-13.30  Brons 9 
14.30-18.05  Brons 10, handikapp, seminarium 
15.30-21.15 SM Par Nybörjare
15.30-21.00  Silver 4 
15.50-20.00  Chairman’s Cup, 16 lag
15.50-18.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 32 lag 
19.00-22.30  Brons 11, mixed, strata 
19.00-21.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 

JUBILEUMSTISDAG 30 JULI
09.00-13.35  SM Par Mixed, sista dansen
09.30-12.00 SM Par Nybörjare
10.00-20.40  Chairman’s Cup, kvartsfi nal 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Jubileumsbrons med silverstänk, B12 
14.30-18.00 Jubileumsbrons med silverstänk, B13
  med handikapp och seminarium 
15.00-20.30 SM Lag Veteran, kval
15.20-19.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag 
15.30-21.00 Jubileumssilver med guldstänk, S5 
19.00-22.30  Jubileumsbrons med silverstänk, strata, B14 

ONSDAG  31 JULI 
09.00-18.45 SM Par Mixed
09.30-16.35 SM Lag Veteran, kval
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål 
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål
10.00-20.40  Chairman’s Cup, semifi nal 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag
10.00-13.30 Brons 17 
14.30-18.00  Brons 18, handikapp, seminarium 
15.30-21.40  Silver 6, gröna hissen, lag 
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 4 lag
17.30-20.10 SM Lag Veteran, åttondelsfi nal
19.00-22.30  Brons 19, strata 

TORSDAG 1 AUGUSTI
09.00-14.15 SM Par Mixed
09.30-13.55 Brons 20, gröna hissen, lag 
10.00-20.40  Chairman’s Cup, fi nal 
10.00-14.50  Chairman’s Cup, bonuscup, 4 teams 
10.00-13.30  Brons 21
13.10-15.50 SM Lag Veteran, semifi nal 
14.30-18.05  Brons 22, handikapp, seminarium 
15.30-21.25  Silver 7, gröna hissen, par 
15.50-20.40  Chairman’s Cup, bonuscup, match om 3:e pris 
16.20-19.30 SM Lag Veteran, fi nal & match om 3:e pris
19.00-22.45  Brons 23, strata 

FREDAG 2 AUGUSTI
09.30-19.00 SM Par Open, semifi nal
10.00-13.30  Brons 24 
14.30-18.00  Brons 25, handikapp 
15.30-21.00  Silver 8 
19.00-22.30  Brons 26, höstsilver med strata 

LÖRDAG 3 AUGUSTI
09.00-19.00 SM Par Open, fi nal
10.00-13.30  Brons 27 
14.30-18.00  Brons 28, handikapp 
15.30-21.15  Guldgruvan, gröna hissen par, kval 
19.00-22.30  Brons 29, höstsilver med strata 

SÖNDAG 4 AUGUSTI 
09.00-14.00 SM Par Open, fi nal
09.30-14.50  Guldgruvan, fi nal 
10.00-13.30  Brons 30, handikapp







16.458
INDIVIDUELLA
SPELARE 2018



1  CHAIRMAN´S CUP 

1  GULDGRUVAN

7  SVENSKA MÄSTERSKAP

8  SILVERTÄVLINGAR

   BRONSTÄVLINGAR

Gröna Hissen kval, därefter KO matcher.

42 brickor kval, därfter gruppfi naler. 

Finalspel. 

40 eller 42 brickor. 

24 brickor. 

MER INFORMATION:
www.svenskbridge.se/festival-2019
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