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Vi har åter fått vintertid och vi har gått över 
till det halvår när mörkret och halkan domi-
nerar, se till att köra försiktigt till och från 
bridgetävlingarna som avlöser varandra. 

Närmast på programmet står årets finalspel i  
Svenska Cupen. Uppsala är åter värd när det är dags 
att se vem som skall krönas till segrare av 2019 
års upplaga. Det känns som om det återigen är en 
helt öppen final där många av finallagen kan vinna. 
Parallellt spelas populära Uppsala Lagguld. Missa 
inte chansen att följa det spännande finalspelet som 
också sänds live på BBO. 

SVENSKA CUPEN 2020 
Anmälningssidorna för Svenska Cupen 2020 kom-
mer att öppna i samband med finalspelet av 2019 
års upplaga börjar. Som vanligt erhåller man en liten 
rabatt om man anmäler sig tidigt. Missa inte chansen 
att fightas om guldpoäng redan från första matchen 
i denna omåttligt populära tävling som sträcker sig 
över nästan hela året. Bilaga bifogas. 
 

TL STEG 3-UTBILDNING 
En TL Steg 3-utbildning arrangeras den 10-12 januari 
2020 i Örebro. Bifogas separat gör inbjudan som 
riktar sig till de med TL Steg 2-utbildning som vill gå 
vidare och till de med TL Steg 3- eller TL Steg 4- 
utbildning som vill ha vidareutbildning. Utbildningen 
lämpar sig också för de som vill ha repetition och 
träning inför kommande Steg 4-utbildning. 

BIT 
Med jämna mellanrum under det senaste året har 
det kommit nya uppdateringar av vår hemsida. Det 
senaste är en MP-kalkylator där du på egen hand 
kan gå in för att se hur MP-tilldelningen kommer att 
bli i de tävlingar du spelar (systemet kommer träda i 
kraft under 2020). Mer information om MP-kalkyla-
torn och övriga uppdateringar finner du här:  
www.svenskbridge.se/bit.  

RIKSSTÄMMAN
Den 12 oktober hölls riksstämman på Scandic 
Grand Hotell i Örebro. Vid riksstämman valdes en 
ny styrelse, nya stadgar antogs och rekordmånga 
motioner behandlades. Ett beslut som absolut påver-
kar alla medlemmar är att förbundets verksamhetsår 
har ändrats. Det nya verksamhetsåret är 1 septem-
ber – 31 augusti. Det gör att nuvarande verksam-
hetsår är förlängt med juli och augusti. Mer om detta 
och allt annat som rör riksstämman kan du finna här: 
www.svenskbridge.se/node/54295. 

LANDSLAGSKAPTENER
SBF söker kaptener till två av våra landslag. Dels är 
det för den nya mixedklassen, mer information här: 
www.svenskbridge.se/node/54942 och dels rör det 
juniorklasserna där mer information finns här:  
www.svenskbridge.se/node/54941. 



PÅ GÅNG UNDER HÖSTEN 
 
November
9  Manfred Kamras Minne, Göteborg
14-16  Champions Cup, EBL, Bukarest, Rumänien
14-17  Svenska Cupen – finalspel 2019, Uppsala
16-17  Uppsala Lagguld, Uppsala
23-24   SM Par Mixed rek. spelhelg
28-8/12 Höstmästerskapen, ACBL, San Francisco, USA

December
7  Malmö BK, guldtävling, Malmö
28  BK Allians, guldtävling , Halmstad 

BRIDGEN BLIR E-SPORT
WBF har precis skickat ut information om att värl-
dens första online mästerskap ska arrangeras under 
2020. Du spelar med och mot robotar via dator, te-
lefon eller surfplatta och de 500 främsta kommer att 
gå till final där förstapriset beräknas till hela 100 000 
USD. Ett test kommer att genomföras på Funbridge 
den 12 december. Mer information om det hela finns 
här: www.svenskbridge.se/wbf/nyheter/55399. 

SAMARBETSPARTNERS 
Bifogat detta utskick finns lite information om  
bridgeresor arrangerade av tre av våra samarbets-
partners Viking Line, Grand Tours och Reseskaparna. 

MEDLEMSNYTT 
Nästa medlemsnytt kommer i din e-post kring lucia 
kommer med lussebullar, pepparkakor och glögg. 

Bus eller Godis på er alla! 
 
Kansliet



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östersjömästerskapen i bridge 2019–2020 
Välkommen ombord för att delta i en ny tävling på Östersjön!  
Här får du spela bridge och samtidigt äta gott och njuta av  
fartygets underhållning. Två deltävlingar kommer ske ombord på 
Viking Cinderella och den stora finalen sker ombord på M/S Gabriella  
i maj 2020 där 10 000 SEK ligger i vinstpotten. 
 

Deltävlingar 

26/1 – 2020 
20/4 – 2020 
 

Läs mer på Vikingline.se/bridge  
eller boka direkt på telefon 08-452 40 00 
ange kod BRIDGEC 

1 077:-  
Prisex per person inkl kryssning med del i Economyhytt när 4 delar,  
3-rätters middag exkl dryck, frukostbuffé, Kocklandslagets lunchbuffé 
och bridgespel. Begränsat antal platser. Annan hyttkategori mot tillägg. 



TÄVLINGSLEDARUTBILDNING STEG 3

Fredag 10 januari
17.00 - 17.20 Inledning, presentation av deltagare
17.20 - 17.50 Våra olika regelverk
17.50 - 19.50 Viktiga lagar
20.00 -  Middag, resten av kvällen fri

Lördag 11 januari
09.30 - 10.45 Föreläsning om Jämförbara bud
11.00 - 12.30 Simuleringsövningar, del 1
12.30 - 13.30 Lunch
13.30 - 15.30 Simuleringsövningar, del 2
15.45 - 17.45 Simuleringsövningar, del 3
18.30 - 19.30 Middag
19.30 - 21.30 Simuleringsövningar, del 4

Söndag 12 januari
09.30 - 11.30 Teoretiskt prov
11.45 - 13.00 Genomgång av provet
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45 Avslutning och visning av provresultat 
14.45 -  Hemfärd

— Örebro | 10-12 januari 2020 —

Här kommer inbjudan till de med TL Steg 2-utbildning som vill gå vidare och till de med TL 
Steg 3- eller TL Steg 4-utbildning som vill ha vidareutbildning. Utbildningen lämpar sig också 

för de som vill ha repetition och träning inför kommande Steg 4-utbildning. 

PROGRAM

SNABBFAKTA
Var   Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1B, 019-767 44 00.
Kostnader  2 500:- per deltagare med boende i enkelrum, del i dubbelrum 2 000:- per deltagare.  
  Deltagare med eget boende 1 200:-.  All mat ingår. Deltagare står själv för sina rese- 
  kostnader.
Anmälan  Senast den 20/12 till Thomas Winther. För kontaktuppgifter se nedan.
Frågor  Thomas Winther twi@svenskbridge.se eller 019-277 24 86.
Kursledning  Carl Ragnarsson, Christer Grähs, Henrik Johansson, Tommy Andersson, Ryszard Sliwiniski,  
   Jan-Eric Larsson och Thomas Winther.
Övrigt  Såväl praktik som teori görs på plats. Nya licenser delas ut direkt efter avslutad utbildning.
Simuleringar  Alla simuleringsövningar poängbedöms och ligger tillsammans med det teoretiska provet  
   till grund för TL Steg 3-licenserna.



BRIDGERESOR

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

)
E

Vår bridgereseledare Kalle Persson hälsar:
Alla är välkomna på våra bridgeresor, både erfarna och mindre rutinerade, vi använder ett handikappsystem. Ut-
bildning erbjuds på förmiddagarna och bridge spelas varje dag. Ange medlemsnummer vid bokning. VÄLKOMNA!

För mer information och erbjudanden besök 
reseskaparna.se/bridgeresor

ReseSkaparna arrangerar bridgeresor för er som vill spela tävlingsbridge och har även ett upplägg 
för dig som vill utveckla ditt bridgespel. Vi kombinerar välorganiserat bridgespel med kultur och nya 
upplevelser. I våra resor ingår alltid flera utfärder. Våra lokala guiders kunskap i kombination med vår 
bridgeledares kompetens skapar en extra innehållsrik bridge- och kulturresa.

I PRISET INGÅR: 

   Tiranat/r

Albanien - Dürres Riviera 
- Josifs Albanien - storslagen natur, 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. Vi bor invid havet på Premium Hotell som har ett perfekt läge direkt på den fina, 
breda sandstranden på Durres Riviera. Hotellet har en egen strand och ett poolområde 
med två pooler.

Pris NU: 13 950 kr ord. pris 14 450 kr  8 dagar, 31 okt 2020

* 
Boka innan 

10 mars erhåll 500 
kr rabatt

2020
NYA BRIDGERESOR

Avresa från Kastrup,
Landvetter & Arlanda

Boka innan 30 okt
erhåll 500 kr rabatt

I PRISET INGÅR

 FSardinien - ett eget land med stolta och vänliga sarder, vackra berg, gyllene kuster, ett 
smaragdgrönt hav samt god mat, dryck, spännande traditioner och en intressant histo-
ria. 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. 

Pris NU: 14 450 kr  ord. pris 14 950 kr 8 dagar, 13 maj 2020

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



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 15 januari 2020. 
Spelstart 31 januari 2020. 

Rabatt till lag som anmäler* sig före 11 december 2019.

För att anmäla lag och mer information:  
www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2020. 

 
* Ett lag är anmält när anmälningsavgiften är SBF tillhanda på  

BG 819-0183 och anmälan är gjord på hemsidan.

SVENSKA CUPEN 2020



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!

Nerja - Bridgeresa 8 dagar eller 15 dagar
Vår lilla utvalda pärla Nerja är en pittoresk stad med kontinental 
själ, där de charmiga, vindlande gränderna är som gjorda att 
utforskas till fots. Hit reser vi för att njuta det genuina Andalusien 
och spela mycket bridge. Vi bor bekvämt på moderna, fyr- 
stjärniga lägenhetshotell Marinas de Nerja som ligger direkt invid 
den vidsträckta El Playazo-stranden. 

Grand Tours bridgeresor vänder sig till den vanlige bridge-
spelaren, som spelar bridge på klubben eller på hemmaplan i 
goda vänner sällskap, och våra resenärer är i åldern 50+. Vi 
spelar tävlingsbridge, men inte om pengar. Syftet är att trivas 
tillsammans med bridgekorten. Som deltagare kan du bjuda 
enligt Modern Standard eller Nordisk Standard. Vi spelar oftast 
fem dagar under veckan med två avslutande partier per dag. Ett 
förmiddagspass med start vid 9-tiden och ett eftermiddagspass 

med start vid 16-tiden. Inget spel på utflyktsdag samt ankomst- 
och avresedag. Vill du göra något annat än att spela bridge en 
dag, så meddelar du bridgeledaren detta. Reser du ensam så 
finns det en partner till dig, vi kan dock inte garantera partnerns 
spelnivå. Under resorna ordnar vi, utöver bridgen, annan trevlig 
samvaro som en utflykt eller en lunch tillsammans. Möjligheterna 
till att ha trevligt tillsammans är många, när vi alla tycker om 
bridgespel. 
 
Avresa 19/1. 8 dagar, pris från 9 595 kr. 15 dagar, pris från 
13 595 kr. I priset ingår: flyg till Málaga t/r, transfer till hotellet t/r, 
del i tvårumslägenhet på Marinas de Nerja, halvpension på 
hotellet, frukostbuffé och middagsbuffé. Stadsvandring i Nerja, 
daglig städning, bridgespel 5 dagar/vecka, Grand Tours värdinna, 
Grand Tours bridgevärd.


