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REALBRIDGE
Svenska Bridgeförbundet har valt att 
komplettera sina samarbeten med 
BBO/Funbridge med den nya platt-
formen, Real Bridge (RB).  
 
Dessa tre plattformar som erbjuder 
bridge online har olika fördelar och 
kan därför komplettera varandra be-
roende på intresse, spelarupplevelse 
och val av arrangemang.
 
SBF kommer att administrera SBF-
anslutna arrangörers ansökningar 
om konton på RealBridge för att 
underlätta för de intresserade. En 
samlingsfaktura från RB skickas 
månadsvis som SBF sedan debiterar 
arrangörerna via deras Ruterkonto.
Det ska betonas att SBF inte lägger 
några principiella värderingar mel-
lan RB och BBO. De arrangörer som 
önskar fortsätta onlinespel på BBO 
gör givetvis det med oförändrade 
villkor.

Vad är RealBridge ?
RB är en nystartad brittisk online-
bridgeplattform som skiljer sig från 
tidigare sajter genom att man via 
webbkamera och mikrofon kan se 
och höra sina med- och motspe-
lare. Syftet är att mer likna bridge 
vid ”riktiga bord” och förutom det 
trevliga att se och höra sina bords-
kamrater blir även möjligheter att 
misstänka fusk mindre.

Den som spelar på RB behöver inte 
betala något till plattformen (typ 
BBO-dollar) utan arrangören faktu-
reras en fast summa per spelare och 
bestämmer själv hur man vill ta betalt 
av deltagarna.

Resultatservicen är mycket tydlig, 
och för tävlingsledaren finns funk-
tion att ha översikt över alla bord 
och hur långt respektive bord har 
kommit i en rond. En möjlighet att 
uppdatera arrangörens Ruterversion 

kommer att erbjudas då resultatlis-
tor sedan kan rapporteras direkt in 
i Ruter.

SBF planerar för olika uppstarts- och 
supportaktiviteter, och RB själva ord-
nar flera aktiviteter för såväl spelare 
som arrangörer.

Läs gärna mer på SBF:s sida för Real-
Bridge. 

www.svenskbridge.se/realbridge

ONLINESVENSKAN
Elitserien och Superettan är avgjorda. 
Uppsalabridgen, Skalman vann Elit-
serien samtidigt som BK S:t Erik, 
Morot segrade i Superettan.  
 
I Skalman spelade Krister Ahlesved, 
Niklas Warne, Jonas Petersson, Jag 
Selberg, Peter Bertheau och Simon 
Hult. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

För fullständiga resultat, bilder och 
mer information:

www.svenskbridge.se/allsvenskan-2020

Hult - Bertheau, två av Skalmännen

ÄNDRING AV UPPGIFTER
Du vet väl om att när du är inloggad 
på www.svenskbridge.se så kan du 
genom att klicka på ”mina uppgifter” 
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 att komma in på hemsidan.

Saknar du inloggning kontakta  
kansliet@svenskbridge.se så över-
sänder vi uppgifterna så snart möjlig-
het ges.

ANSÖKAN OM GULDTÄVLING
TK önskar få in sanktionsansökningar 
för guldtävling senast den 15 april 
för att kunna behandla dem vid sitt 
vårmöte.

Ansökan skickas via er distriktstäv-
lingsledare som ska tillstyrka den och 
skicka den vidare till kansliet.

Mer information och blankett finns 
här: 

www.svenskbridge.se/tk/regler-övrigt/sanktionsan-

sökan-guldpoäng



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

MARS
8/2 – 7/3  Onlinesvenskan Div 2 och 3. Rond 2. 
8 – 4/4  Onlinesvenskan Div 2 och 3. Rond 3. 
22  SM lag. Sista dag för anmälan av antal lag.

APRIL
1 – 30/5 Nybörjarträffen, lokala kvalheat
5 – 2/5  Onlinesvenskan Div 2 och 3. Rond 4. 
11 SM lag. Sista datum för DM-final.
15  Sista dag för ansökan om guldtävling.
24 – 25  SM lag. Semifinal.
26 Svenska Cupen. Sista dag för anmälan av lag.

MAJ
3 – 23  Rond 1, Svenska Cupen
3 – 31   Onlinesvenskan Div 2 och 3. Rond 5.
8  Guldtävling, Par, IAF. BK S:t Erik
13 – 16  SM lag. Final.
30 SM Par. Sista speldag för DM.  
  Par, Dam, Mixed, Open och Veteran.

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

Med vänlig hälsning,
Kansliet

 
<<<NÄSTA MEDLEMSNYTT 1 APRIL>>>

– 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: 07  - 

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

B RIDG EON LIN E . SE

ANNONS 

ANGÅENDE ÅLDERSGRÄNSER
Vem är junior?
Junior är man tom det år man fyller 25 år. Det betyder 
att för att vara junior ska medlem vara född 1996 eller 
senare.

Vem är veteran?
För innevarande säsong 2020-2021 är den som är 60 
år gammal veteran (senior). Veteran kommande säsong 
2021-2022 är den medlem som är 61 år och däröver.

Då EBL/WBF beslutat att successivt justera sin senior-
ålder till 65 år följer vi efter. Därefter justeras veteran-
åldern med ett år i taget till säsongen 2025-2026 då vi 
kommit till 65 år.

Viktigt för dig som veteran!
Du ska alltså vara född 1961 eller tidigare för att ha 
åldern inne till att kunna få spela SM-lag eller SM-par i 
veteranklassen i år.

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.

NYBÖRJARTRÄFFEN
Det är hög tid att planera Nybörjarträffen för din klubb, 
en tävling som också är kval till SM Par Nybörjare. 

Heat måste arrangeras någon gång under tidsperioden 
1april-30 maj 2021. Kravet för deltagande är att man 
är nybörjare och har gått nybörjarkurs 1 juli 2018 eller 
senare.

Nyhet! 
TK tillåter att kvalheat spelas via Realbridge eller BBO. 
Mer information om detta finns på hemsidan. 

All information, anmälan med mera finns här:

www.svenskbridge.se/nybörjarträffen-2021.



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 26 april 2021. 
Spelstart 3 maj 2021. 

Rabatt till lag som anmäler* sig före 19 april 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.



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 

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



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 - 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

Sardinien - Smaragdkusten
- Italiens Gotland, en vacker, mysig och stolt ö

Sardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett 
smaragdgrönt hav samt god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant historia. 
Vi bor på Hotel Le Palme vid den omtalade smaragdkusten som fått sitt namn från det 
vackra grönskimrande havet. Hotellet har vackra trädgårdar, pool och en egen strand 
samt en trevlig restaurang. Vår lokala svenska guide Monica Johansson besöker vi Sar-
diska berg & byar, äter lunch med herdarna, provar det goda vermentino vinet och den 
lokala pecorino osten samt lär oss om stenålders Nurager. 

PRIS NU: 15 450 kr ( Ord. Pris: 15 950 kr )  8 dagar, 8/5 

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: 8 250 kr ( Ord. Pris: 8 750 kr )   5 dagar, 13/6 

* 
Boka innan 

håll rabatt
BOKA

INNAN 15 MARS
ERHÅLL

500 - 1000 KR 
RABATT

Avresa från 
Kastrup & Arlanda

I PRISET INGÅR - SARDINIEN:

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

I PRISET INGÅR - BÅSTAD:

  utomhusbad och gym

BOKA TRYGGT - ÖPPET KÖP

gäller alla nybokningar som 



Kreta - Rethmynon       Nyhet
- Bridge 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 

lokala mat.  

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

Albanien - Dürres Riviera
- 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:

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

För mer information och erbjudanden besök
reseskaparna.se/bridgeresor

I PRISET INGÅR - FUERTEVENTURA: 

   hotell Fuerteventura Palace ****

I PRISET INGÅR - KRETA:

   Aquila Rithymna Beach *****

   promenad


