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Vi är redan inne i maj och snart är det efterlängtad sommar igen. Om några veckor drar årets upplaga 
av Svenska Cupen igång.  Vi har skjutit på såväl anmälnings- som starttid för att tillåta sena anmälning-
ar och att så många matcher som möjligt ska kunna spelas live.

Vi är många som längtar tillbaka till de gröna borden och SBF kraftsamlar för att under juni bjuda in klubbar och 
distrikt till uppstartmöten så att alla är redo när det väl går att slå upp portarna igen. Läs mer under Live Bridge. 

MINI BRIDGE
Sedan tidigare har utbildnings-
kommittén tagit fram foldrar om 
Minibridge för att underlätta rekry-
tering av nya bridgespelare. Nu har 
UtbK med hjälp av Jessica Larsson 
skapat några korta instruktionsfilmer 
som utgår från samma material.

Gå gärna in och prenumerera på vår 
youtubekanal och dela Minibridge-
filmerna till vänner och bekanta på 
sociala medier. Ett enkelt sätt att på 
egen hand kunna lära sig spela  
Minibridge och faktiskt och själv 
kunna fortsätta för att spela med och 
mot robotar.

Vi har publicerat filmerna på vår Youtubekanal:
 
www.youtube.com/channel/UCOqgSQlE-xWwV3evOIMl7Sw

LIVE BRIDGE
Efter en lång väntan är det tid att 
planera för återöppnandet av våra 
bridgeklubbar. Ett viktigt mobilise-

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! 

ringsarbete står framför oss och 
detta kommer inte att vara enkelt. 

Med anledning av detta bjuder SBF 

in alla klubbar och distrikt till fyra 
digitala möten i början av juni månad. 

Se inbjudan på bifogad bilaga!

ONLINESVENSKAN
Alla serier som inte redan avslutats 
i Onlinesvenskan fortsätter och ska 
vara färdigspelade den 31 maj.  
 
För fullständiga resultat, bilder och 
mer information:

www.svenskbridge.se/allsvenskan-2020

SIMULTANTÄVLINGAR
Ett nytt spelprogram för simultan-
tävlingar för kommande säsong har 
fastställts, likaså görs ett nytt försök 
med Guldsimultan som fick ställas in 
denna säsong efter att bara ett heat 
kunnat genomföras. 

Se bifogade bilagor för datum och 
övriga instruktioner.

ÄNDRING AV AVGIFT
Om ni tänker ändra er klubb- eller 
distriktsavgift till spelåret 2021/2022 
behöver kansliet ha besked om detta 
senast 15 maj 2021. 

Ring 019-277 24 80 eller e-posta  
kansliet@svenskbridge.se.



PÅ GÅNG
Varje dag kan du på Funbridge spela två tävlingar med 
och mot robotar, en kort (12 brickor) och en lång 
(20 brickor). Varje söndag med spelstart 18.00 kan du 
spela partävling på BBO, 24 brickor. Missa inte heller de 
öppna par- och lagtävlingar som arrangeras på BBO och 
Realbridge av klubbar och distrikt!

MAJ
3 – 31   Onlinesvenskan Div 2 och 3. Rond 5
13 – 16  SM lag Final
17  Sista anmälningsdag Svenska Cupen 2021 
25 – 13 jun  Rond 1, Svenska Cupen
29 – 30  Nordiska Mästerskapen, spelas online
30 SM Par. Sista speldag för DM. Par, Dam,  
  Mixed, Open och Veteran 
30  Sista speldag för heat i Nybörjarträffen!

JULI
17 – 18   Guldtävling, SM Lag Mixed, Falkenbergsveckan
19 – 20  JSM Par, Falkenberg
21 Falkenbergsveckans Guldpar
30 – 8 aug   Bridgefestival 2021

SAMARBETSPARTNERS
Bifogat detta utskick finns information om bridgeresor 
arrangerade av fyra av våra samarbetspartners; Viking 
Line, Grand Tours, BK Online och Reseskaparna. 

– TÄVLING VARJE DAG –

10.00 & 18.00

TILLHÖR DU DE SOM 
ALDRIG FÅR NOG?

Vi har tävlingar årets alla dagar.
Öppet dygnet runt.

Besök oss på
www.bridgeonline.se

KONTAKT BKONLINE: 
tuva@bridgeonline.se  |  fredrik@bridgeonline.se

Tel: 0793 - 26 23 75

H E L A SVE RIG ES B RIDG E KLU B B

B RIDG EON LIN E . SE

ANNONS q

NÄSTA MEDLEMSNYTT
Normalt utkommer inget medlemsnytt under perioden 
juni-augusti. Det kan dock vara så att vi sticker in ett 
extra nummer med anledning av Covid-19 situationen 
och den kommande bridgefestivalen. Senaste nytt går 
alltid att finna på vår hemsida. Nästa ”riktiga” nummer av 
medlemsnytt utkommer annars 1 september. 

INTERNETSPEL
Det finns fyra stora plattformar för att spela bridge via 
Internet. Här kommer en kort summering:

Spel på Real Bridge
Real Bridge är främst en plattform för klubbar och  
distrikt att arrangera tävlingar på. Du kan inte logga in 
och bara sätta dig vid ett bord som du exempelvis kan 
göra på andra plattformar. På Realbridge kan du såväl tala 
med som se dina med- och motspelare. Som vi tidigare 
skrivit om, kan du hyra bord via SBF för att själv sätta 
upp spel med dina vänner som du bjuder in. 

Spel på BBO
På BBO kan du spela själv, tillsammans med vänner och 
bekanta eller tävlingar som arrangeras av klubbar och 
distrikt. Flera av landets klubbar är redan i gång med 
lagserier som ersätter deras lokala ligor och spel. Även 
BBO håller på att utveckla möjligheter för video respek-
tive ljud vid spel. 

Spel på Funbridge
På Funbridge spelar du med och mot robotar. Du kan 
dagligen spela två tävlingar som arrangeras av SBF. Den 
ena är kort (12 brickor) och den andra lång (20 brickor) 
och de flesta sker med partävlingsberäkning. På tis- 
dagar och fredagar spelas det om IMP. Du måste betala 
en startavgift och mästarpoäng delas ut. Funbridge har 
nyligen öppnat upp även för vanligt spel med och mot 
andra spelare. 

Spel på Synrey
Avslutningsvis finns en fjärde plattform som heter Synrey 
Bridge. Även på Synrey har du möjlighet att varje dag 
spela med och mot robotar. Där erbjuds du två 12-brick-
ors partävlingar om dagen, den ena är en vanlig partävling 
och den andra om IMP. Inga mästarpoäng delas ut. Missa 
inte att dina vänner och bekanta som lärt sig spela Mi-
nibridge även kan göra det på denna plattform.

Mer information om alla plattformar finns här:  
 
www.svenskbridge.se/onlinebridge



Sommarhälsningar,
Kansliet

 
NÄSTA MEDLEMSNYTT  

 
<<<1 SEPTEMBER>>>

NYTT OM SVENSKA CUPEN
Under maj månad drar årets upplaga 
av Svenska Cupen igång. Vi har skjutit 
på såväl anmälnings- som starttid 
för att tillåta sena anmälningar och 
så många matcher som möjligt ska 
kunna spelas live. 

 
Nytt om 2021 
Sista anmälningsdag: 17 maj 
Spelstart: 25 maj 
 
Bifogat finns inbjudan till årets upp-
laga av Svenska Cupen. 
 
För allt om Svenska Cupen se även: 
  
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021

BRIDGEFESTIVAL 2021
Det inkommer väldigt många frågor 
till kansliet om årets Bridgefestival. 
Den vanligaste är ”blir det någon 
bridgefestival i år”? Svaret på den 
frågan är att det är vår förhoppning, 
men vi vet inte svaret på den och 
definitivt beslut om årets Bridgefes-
tival kommer att fattas av styrelsen 
senast 1 juni. Så snart beslut är fattat 
kommer det publiceras på hemsidan!

SM LAG PÅ REALBRIDGE
Den 24-25 april spelades SM lag 
semifinalerna. De tio vinnarna får 
nu ladda om till finalspelet som är 
den 13-16 maj. Du kan även då följa 
spelet med 30 minuters fördröjning 
via din dator!

All information om SM Lag:  
 
www.svenskbridge.se/sm-lag-2021/nyheter

RIKSSTÄMMA
Vi vill påminna om att 2021 års riks-
stämma kommer äga rum i Örebro 
på Scandic Väst Hotel den 20 novem-
ber.  
 
Nomineringar till årets klubbledare 
ska vara inlämnade senast den 30 
juni 2021 till mk@svenskbridge.se.  
 
Motioner inklusive yttranden från  
distriktsförbunden ska vara inläm-
nade till kansliet@svenskbridge.se 
senast den 1 september 2021.

INTERNATIONELLT
Den ena tävlingen efter den andra 
ställs in eller skjuts på framtiden. 

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.

ÄNDRING AV UPPGIFTER
Du vet väl om att när du är inloggad 
på www.svenskbridge.se kan du ge-
nom 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 lösen-
ord för inloggning till hemsidan.

Saknar du inloggning kontakta:  
kansliet@svenskbridge.se så får du 
uppgifterna i retur så snart vi kan.

BYTE AV KLUBB
Om du som medlem vill byta klubb 
finns möjligheten att fritt göra det 
under perioden 15 juni – 15 septem-
ber. 

Klubbyten under denna tid anses 
tillhöra kommande verksamhetsår. 

16 september – 14 juni behöver 
kansliet ett godkännande från båda 
klubbarna. 

Om du vill byta klubb hör av dig 
till kansliet@svenskbridge.se. Med-
lemsavgifter som betalas 15 juni-31 
augusti gäller även för verksamhets-
året 2021/2022.

WORLD PRESS PHOTO
Den 15 april presenterades så vin-
narna i World Press Photo som vi 
skrev om i förra numret av med-
lemsnytt. Henrik Hansson från Bor-
länge blev tvåa i sin klass. Bravo! 
 
www.svenskbridge.se/nyheter/87306

EM lag som vart tänkt att spelas i 
mitten av juni skjuts fram ännu ett år. 

NM som skulle ha avgjorts i Finland 
skjuts även den fram ett år och en 
onlinetävling kommer ersätta för trä-
ning den 29-30 maj.  
 
Vad gäller VM som är planerat att 
arrangeras i Italien i augusti kommer 
det fattas beslut i slutet av maj om 
den tävlingen blir av eller ej. Om det 
blir ett VM kommer sannolikt EBL att 
sätta upp någon digital tävling i juni 
för att lösa kvalspelet från Europa.  
 
Mer än så vet vi inte just nu. 



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! 



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



Vid frågor och anmälan av heat:
E-posta simultan@svenskbridge.se eller ring 019-277 24 80.

GULDSIMULTANRALLY
Vid fyra tillfällen under säsongen 2021 - 2022 har din klubb  

möjlighet att delta i SBF:s Guldsimultanrally! 

Mästarpoäng
Varje lokalt heat kommer premieras med  
1 gp/spelare till det vinnande paret,  
förutsatt att minst 12 par deltar i heatet. 

Förutom det kommer guldpoäng med 3-2-1 
delas ut enligt varje deltävlings sammanlag-
da simultanresultat och därutöver bronspo-
äng enligt vanliga skalor för simultantävling. 
Här kan även heat med färre än 12 par vara 
med.

Avslutningsvis när de fyra deltävlingarna 
sammanställts delas en sista bonus om  
5-3-1 guldpoäng till de tre främsta spelarna!   
 
 
 
Välkomna till en spännande tävling! 

Hur går rallyt till?
De fyra tävlingarna spelas som en vanlig simul-
tantävling om 24 brickor, 50 kronor/spelare 
utöver eventuell klubbavgift. Den stora skillna-
den jämfört med en vanlig simultantävling är 
att detta är ett rally där de fyra deltävlingarnas 
resultat kommer att adderas samman, det 
sämsta resultatet (i %) tas bort, och dina tre 
övriga resultat adderas för att ge ett slutgiltigt 
resultat.

Speltillfällen
• Tisdag 12 oktober 2021
• Onsdag 17 november 2021
• Måndag 17 januari 2022 
• Torsdag 10 mars 2022 



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  
bridgeresor till några av södra Europas mest eftertraktade resmål. 

Bridgeresor - med omtanke och kvalité!

BRIDGE PÅ ÖLAND Direkt efter påsk tillbringar vi 

några dagar gemensamt då vi spelar bridge, äter gott 

och har det trevligt tillsammans i Borgholm. Avresa 

från Stockholm 22/8, 5 dagar. Pris från 5 995 kr.

BRIDGEVECKA I ESTORIL, PORTUGAL. Spela bridge i 

eleganta Estoril. Vi bor på svenskägda Hotel Londres 

som specialiserat sig på just bridgegrupper. 

Avresa från Stockholm 18/10, 8 dagar.  

Pris från 11 495 kr.

BRIDGERESA TILL RIVA DEL SOLE, ITALIEN. Bara ett 

stenkast utanför Castiglione ligger den svenskägda 

hotellanläggningen Riva del Sole, här spelar vi trivsel-

bridge tillsammans. Avresa från Stockholm och 

Köpenhamn 26/9, 8 dagar. Pris från 14 495 kr.



BRIDGERESOR 2021 - 2022, Erbjudande

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

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill kombinera ett välorganiserat bridgespel med kultur och 
nya upplevelser. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det passar alla nivåer. I våra resor ingår 
alltid flera utfärder och våra lokala guiders kunskap i kombination med vår bridgeledares kompetens skapar en 
extra innehållsrik bridge- och kulturresa. Bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!

Vår omtyckte bridgereseledare Kalle Persson, 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. Kalle har 
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och välkomnar er till årets resor. För mer information om bridge: 
Kalle Persson 0730-80 89 07

Båstads Riviera - Bjärehalvön      Nyhet
- invid havet på vackra Bjärehalvön i Skåne

Följ med till Skåne och den vackra Bjärehalvön, det är som att komma utomlands. Hotell 
Riviera Strand, som ligger invid stranden erbjuder vackra omgivningar och trevlig restau-
rang. Här kan du koppla av i beprövad badortstradition i en miljö som andas ledighet och 
modern elegans. Vår lokala guide Ingrid Persson Skog som bor i Båstad visar oss sin stad 
samt den vackra Bjärehalvön och berömda Norrvikens trädgårdar. Denna resa är skapad 
för dig som vill hänföras av vackra omgivningar, bo bekvämt, njuta av bad och god mat. 
Vår erfarne bridgeledare Kalle Persson ordnar dagligen bridgespel. Du kan välja att an-
sluta med egen bil eller med tåg.

PRIS NU: 8 450 kr PRIS: 8 750 kr    5 dagar, 13/6 

Kreta - Rethmynon       Nyhet
- Invid havet på mysiga Aquila Rithymna Beach

Följ med till Kreta och spela bridge, denna grekiska ö som sedan länge är ett av Medelha-
vets mest uppskattade resmål. Med tre hundra soldagar, fina stränder, storslagen natur 
och gästfria människor är det lätt att förstå varför. Vi bor bekvämt på det femstjärniga 
hotellet Aquila Rithymna Beach, beläget direkt på stranden nära den gamla venetianska 
staden Rethymnon. En av dagarna besöker vi Rethymnon med sin gamla borg La Fortezza 
och sina vackra venetianska hus. Den lilla pittoreska fiskehamnen är som en teaterkuliss 
från en Medelhavsopera, både till form och utseende.Vi varvar bridgespel med intressanta 
utfärder i trakten. Tillsammans med vår lokala guide upplever vi Kretas natur, historia och 
lokala mat.  

PRIS NU: 14 250 kr ( Ord. Pris: 14 950 kr )   8 dagar, 16 okt

* 
Boka innan 

tryggt håll rabattERBJUDANDE
Boka innan  15 maj 

och erhåll nedan 
rabatter

Avresa från 
Kastrup & Arlanda, 

Landvetter

På våra resor ingår alltid: Erfarna svenska bridge- & reseledare, svensktalande guide & dagligt bridgespel & seminarium. 

I PRISET INGÅR - BÅSTAD:
• Bridgeledare Kalle Persson
• Del i dubbelrum Riviera med frukost
• 1 lunch & 4 middagar
• Fri tillgång till poolhus, bastu, varma 
  utomhusbad och gym
• Lokalguide under utfärderna
• 2 utfärder (Båstad & Bjärehalvön med 
  Norrvikens Trädgårdar)
• Bussresa Båstad - Riviera t/r
• Dagligt bridgespel

I PRISET INGÅR - KRETA:
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Flyg inkl. mat ombord Arlanda/ 
   Kastrup/Landvetter - Kreta t/r
• Transfer från flygplatsen till hotellet t/r
• Del i dubbelrum med balkong på hotell   
   Aquila Rithymna Beach *****
• All Inclusive på hotellet
• Dagligt bridgespel
• Utfärd till Rethmynon med guidad stads  
   promenad
• Utfärd till oliv & vingård med bad
• Bridgespel

Stranden vid Riviera hotell, Båstad



BRIDGERESOR 2021 - 2022, Erbjudande

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

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill kombinera ett välorganiserat bridgespel med kultur och 
nya upplevelser. Vi erbjuder tävlingsbridge med ett handikappsystem, så det passar alla nivåer. I våra resor ingår 
alltid flera utfärder och våra lokala guiders kunskap i kombination med vår bridgeledares kompetens skapar en 
extra innehållsrik bridge- och kulturresa. Bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!

Vår omtyckte bridgereseledare Kalle Persson, 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. Kalle har 
varit bridgeledare på ett flertal bridgeresor och välkomnar er till årets resor. För mer information om bridge: 
Kalle Persson 0730-80 89 07

Båstads Riviera - Bjärehalvön      Nyhet
- invid havet på vackra Bjärehalvön i Skåne

Följ med till Skåne och den vackra Bjärehalvön, det är som att komma utomlands. Hotell 
Riviera Strand, som ligger invid stranden erbjuder vackra omgivningar och trevlig restau-
rang. Här kan du koppla av i beprövad badortstradition i en miljö som andas ledighet och 
modern elegans. Vår lokala guide Ingrid Persson Skog som bor i Båstad visar oss sin stad 
samt den vackra Bjärehalvön och berömda Norrvikens trädgårdar. Denna resa är skapad 
för dig som vill hänföras av vackra omgivningar, bo bekvämt, njuta av bad och god mat. 
Vår erfarne bridgeledare Kalle Persson ordnar dagligen bridgespel. Du kan välja att an-
sluta med egen bil eller med tåg.

PRIS NU: 8 450 kr PRIS: 8 750 kr    5 dagar, 13/6 

Kreta - Rethmynon       Nyhet
- Invid havet på mysiga Aquila Rithymna Beach

Följ med till Kreta och spela bridge, denna grekiska ö som sedan länge är ett av Medelha-
vets mest uppskattade resmål. Med tre hundra soldagar, fina stränder, storslagen natur 
och gästfria människor är det lätt att förstå varför. Vi bor bekvämt på det femstjärniga 
hotellet Aquila Rithymna Beach, beläget direkt på stranden nära den gamla venetianska 
staden Rethymnon. En av dagarna besöker vi Rethymnon med sin gamla borg La Fortezza 
och sina vackra venetianska hus. Den lilla pittoreska fiskehamnen är som en teaterkuliss 
från en Medelhavsopera, både till form och utseende.Vi varvar bridgespel med intressanta 
utfärder i trakten. Tillsammans med vår lokala guide upplever vi Kretas natur, historia och 
lokala mat.  

PRIS NU: 14 250 kr ( Ord. Pris: 14 950 kr )   8 dagar, 16 okt

* 
Boka innan 

tryggt håll rabattERBJUDANDE
Boka innan  15 maj 

och erhåll nedan 
rabatter

Avresa från 
Kastrup & Arlanda, 

Landvetter

På våra resor ingår alltid: Erfarna svenska bridge- & reseledare, svensktalande guide & dagligt bridgespel & seminarium. 

I PRISET INGÅR - BÅSTAD:
• Bridgeledare Kalle Persson
• Del i dubbelrum Riviera med frukost
• 1 lunch & 4 middagar
• Fri tillgång till poolhus, bastu, varma 
  utomhusbad och gym
• Lokalguide under utfärderna
• 2 utfärder (Båstad & Bjärehalvön med 
  Norrvikens Trädgårdar)
• Bussresa Båstad - Riviera t/r
• Dagligt bridgespel

I PRISET INGÅR - KRETA:
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Flyg inkl. mat ombord Arlanda/ 
   Kastrup/Landvetter - Kreta t/r
• Transfer från flygplatsen till hotellet t/r
• Del i dubbelrum med balkong på hotell   
   Aquila Rithymna Beach *****
• All Inclusive på hotellet
• Dagligt bridgespel
• Utfärd till Rethmynon med guidad stads  
   promenad
• Utfärd till oliv & vingård med bad
• Bridgespel

Stranden vid Riviera hotell, Båstad

Albanien - Dürres Riviera   Nyhet
- Josifs Albanien med en fördold historia och underbar mat

Nu har du chansen att få uppleva Albanien som nyligen öppnat upp för besökare och 
möta stolta och vänliga Albaner som längtar efter att få visa upp sitt land och berätta 
sin historia. Josif vår värd, som växt upp under kommuniståren, visar oss delar av hans 
nya Albanien. Det albanska köket överraskar och alla våra fördomar kommer på skam. 
De albanska krögarna är utbildade i italiensk och grekisk matkultur, vilka de briljerar i 
och gjort till sina egna. Både naturen och historien får oss att häpna. Vi får uppleva de 
majestätiska berg och det vackra havet. Josif berättar om sin familj och landets historia, 
som de flesta varit totalt ovetande om och vi alla berörs starkt av. Det är lätt att hålla med 
om både trendorakel och Josif om att det är nu man ska besöka Albanien när det gamla 
orörda ännu finns kvar och landet håller på att bygga upp en turistnäring som ger oss den 
komfort vi är vana vid.  Snart kanske även Albanien förlorar en del av sin särart och rättar 
in sig i ledet av europeisk musik, mat och mode.

PRIS NU: 15 450 kr ( Ord. Pris: 16 450 kr ) 10 dagar, 2 nov 2021 

Fuerteventura - Playa de Jandia    Nyhet
 - med boende på femstjärnigt hotell

Vill du spela bridge i lyxig miljö, invid milslånga stränder, njuta av härliga solterasser, spa, 
pooler och god mat? Följ med på ReseSkaparnas bridgeresa till Fuerteventura. Klimatet är 
torrt och soligt och konstbevattnade oaser med palmer och fruktodlingar lyser upp land-
skapet. Vi bor på Fuerteventura Palace, ett av Iberostars omtyckta hotell, invid Playa de 
Jandia på Jandiahalvöns sydostsida. Den nästan tre mil långa stranden inbjuder till långa 
härliga strandpromenader. En av dagarna besöker vi lokala matproducenter som Julians 
gård med ostproduktion och Sebastians olivgård samt ser hur man odlar Aloe vera.

PRIS NU: 16 450 kr ( Ord. Pris: 16 950 kr )  8 dagar, 21 jan 2022

I PRISET INGÅR - ALBANIEN:
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Guide Josif Papristo under utfärder
• Flyg Arlanda/Kastrup - Tirana t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
• 2 luncher inkl vin & vatten 
• 9 middagar inkl vin & vatten 
• Guidad rundtur av Durres
• Utfärd Berat 
• Utfärd Tirana med visning Bunkart2
• Besök på vingård med vinprovning
• Bridgespel

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

För mer information och erbjudanden besök
reseskaparna.se/bridgeresor

I PRISET INGÅR - FUERTEVENTURA: 
• Bridge- och reseledare Kalle Persson
• Flyg Arlanda/ Kastrup/Landvetter                           
   Fuerteventura t/r
• Transfer från flygplatsen till hotellet t/r
• Del i dubbelrum med balkong på      
   hotell Fuerteventura Palace ****
• All Inclusive på hotellet
• Utfärd till lokala matproducenter 
• Bridgespel



SVENSKASVENSKA CUPENCUPEN 20212021
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, så länge 

sådana lag kvarstår. Guldpoäng i alla matcher till det vinnande laget.

Anmälan* av lag är öppen t o m 17 maj 2021. 
Spelstart 25 maj 2021. 

Intentionen är att så många matcher som möjligt ska kunna spelas live. Med anledning av pandemisituationen  
kan matcher ha förutsättningen att spelas online, om inte båda lagen är överens om att spela live. 

För anmälan av lag och mer information: www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2021. 
* Lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på BG 819-0183 och anmälan är gjord på hemsidan.

Vinnare 2020: Storsjöbygden Morgan med Leif Trapp, Alexander Sandin, Gunnar Elmroth, Thomas Karlsson och Bosse Sundell. På bilden 
saknas Morgan Svensson och PG Eliasson.

Ändrad sista 
anmälningsdag och första 

speldatum!



Upptäck mer i sommar

Vad sägs om härliga kryssningar till Visby, Bornholm 
eller Gdansk i sommar? Eller varför inte kryssa utanför 
den norrländska pärlan Höga Kusten?Kryssningarna är 
på tre eller fyra dagar.

Prisex från 1468:- per person

Minikryssning med Rosella

Vi bjuder  
på kryssning! 
Som en av våra bästisar vill vi ge dig ett par 
riktigt bra erbjudanden på kryssningar. Njut av 
oslagbara skärgårdsvyer, god mat, taxfreefynd 
och soft underhållning. Välkommen till en trygg 
och säker resa. 

Läs mer och boka på Vikingline.se/allianser

Gäller t o m 30/12 2020. Begränsat antal platser.  
Med reservation för ändringar. 

Fem glada timmar med tillbakalutad underhållning 
med våra kryssningsvärdar. Shoppingfesten fortsätter 
där du kan spara upp till 50% i Taxfreebutiken.

Prisex 0:- per person


