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Så var det full fart på årets bridgesäsong! Det 
spelas allsvenskan, simultantävlingar, lokala 
ligor och många duktiga klubbar har dragit 
igång med kursverksamheten. Vid sidan om 
det står det också snart klart vilka de 16 
lagen är som tar sig till finalspelet i Svenska 
Cupen 2019.

GULD ELLER SILVER? 
När detta medlemsnytt skrevs pågick för fullt en 
spännande VM final i Bridge. Det var det Svenska 
damlaget som i Venice Cup slagit sig fram till final 
efter att stort besegrat England i semifinalen. Vi 
hoppas du hade möjlighet att föja den spännande 
matchen som Sverige ledde med 64-50 en bit in i 
det andra segmentet. I de tre övriga klasserna gick 
det sämre. I Öppen klass förlorade Sverige mot 
Holland i kvarsfinalen och övriga lag (Seniorer och 
Mixed) tog sig inte vidare från sina gruppspel. Mer 
information finns här:  
http://www.svenskbridge.se/wbf/nyheter/49997

GLÖMT ATT BETALA 
MEDLEMSAVGIFTEN?
En av de i särklass vanligaste frågorna som inkom-
mer till kansliet är hur en medlem ska göra som 
glömt att betala medlemsavgiften. Svaret är som 
följer:

Betala till BG 373-3482 och uppge ditt MID (med-
lemsnummer) och namn i meddelandefältet. 
Avgiftens storlek finns här http://db.svenskbridge.se, 
om du söker fram din klubb. 

RIKSSTÄMMA 
En av höstens stora händelser som står för dörren 
vart annat år är att SBF har sin Riksstämma. Årets 
äger rum den 12 oktober på Scandic Grand Hotel 
i Örebro. Du finner alla handlingar här: http://www.
svenskbridge.se/riksst%C3%A4mman-2019/nyheter. 
Alla medlemmar välkomna! 

RIKSLÄGER 
Den 25-28 oktober har alla våra juniorer återigen 
chansen att stråla samman vid höstens riksläger. Mer 
information finns här: http://www.svenskbridge.se/
kalender/48930. Bifogas gör även reklam om det 
hela som vi gärna ser att du sätter i händerna på 
klubbens juniorer. OBS! Lägret genomförs på tre 
nivåer och att den enda förkunskap som krävs är att 
man kan grunderna i bridge för att kunna vara med.

SVENSKA CUPEN 
Svenska Cupen är nu framme vid 7:e omgången 
och 32 lag ska reduceras till 16 lag mellan den 26/9 
- 20/10. Sedan är det den 14-17/11 dags för ett 
som vanligt spännande finalspel i Uppsala. Parallellt 

De svenska lagen vid VM i Wuhan, Kina. Foto:WBF



med finalen arrangeras ”Uppsala Bridgefestival”, en 
mycket uppskattad minifestival med paradnumret 
Uppsala lagguld. 

TL STEG 3-UTBILDNING
Den 10-12 januari arrangerar SBF TL Steg-3 utbild-
ning på Scandic Väst i Örebro. Utbildningen riktar sig 
till de som har steg 2 licens som vill försöka erövra 
en steg 3 licens eller för de med högre licenser som 
vill repetera och träna. Mer info och http://www.
svenskbridge.se/kalender/20124. Vi bifogar även 
bilaga. 

PÅ GÅNG HÖSTEN 2019
 
Oktober
12 Riksstämma   Örebro
12-13 DTL-träff   Örebro
13 Enaträffen, guldtävling  Enköpings BS
18-20 Allsvenskan – Elitserien Örebro
19 Allsvenskan – Div 3
25-28 Riksläger   Varberg
26-27 Allsvenskan  - Div 2

November
9 Kamras minne, Guldtävling Göteborg
14-16 Champions Cup, EBL   Bukarest, Rum.
14-17 Svenska Cupen – final 2019 Uppsala
16-17 Uppsala Lagguld  Uppsala
23-24  SM Par Mixed rek. spelhelg
28-8/12Höstmästerskapen, ACBL San Francisco

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

SAMARBETSPARTNERS 
Bifogat detta utskick finns information om bridge-
resor arrangerade av tre av våra samarbetspartners, 
Viking Line, Grand Tours och Reseskaparna. Skriv 
gärna ut och sätt upp på er klubbs anslagstavla.

Trevlig bridgehöst hälsar,

Kansliet

Vårt framgångsrika damlandslag, från vänster: Carina Wademark (Coach), Cecilia Rimstedt, Jessica Larsson, Ida Grönkvist, 
Sanna Clementsson, Kathrine Bertheau, Emma Övelius och Kenneth Borin (NPC). 
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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.  
Tre deltävlingar kommer att ske ombord på Viking Cinderella och den stora 
finalen sker ombord på M/S Gabriella i maj 2020 där 10 000 kr ligger i vinstpotten. 

Tre deltävlingar sker ombord på Viking Cinderella:   
4–5/11 2019, 26–27/1 2020 och 20–21/4 2020.  
Från dessa kvalomgångar går de 16 första  
vidare till den stora finalen ombord på  
M/S Gabriella till Helsingfors den 31/5 2020. 

I priset ingår dygnskryssning Stockholm–
Mariehamn, del i Inside Standard-hytt, trerätters  
à la carte-middag (exkl dryck), frukostbuffé, 
Kocklandslagets lunchbuffé inkl vin, öl, läsk och kaffe, 
bridgespel. 

För mer information se Vikingline.se/bridge 

 

Boka hos Viking Line tel 08-452 40 00 eller kontakta din 
lokala arrangör. 

 

 
 

 

Prisex 

1199:- 
per person 

Samarbetspartner med:



BRIDGERESOR

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

Malta
4 NOV 2018 (13 DAGAR)

TÄVLINGSBRIDGE

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.

Adriatiska Kusten 
HÖSTEN 2019 (8 DAGAR)
TÄVLINGSBRIDGE

I PRISET INGÅR: 
•  Guide Josif Papristo under utfärder
•   Bridgeledare Kalle Persson
•  Flyg Arlanda/Kastrup/Landvetter - 
   Tiranat/r
•  Del i dubbelrum med frukost 
•  2 luncher inkl vin & vatten
•  7 middagar inkl vin & vatten
•  Guidad rundtur av Durres
•  Utfärd Berat 
•  Utfärd Tirana med visning Bunkart2
•  Besök till vingård med vinprovning
•  Bridgespel och seminarium

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 20 okt
erhåll 500 kr rabatt

Sicilien medelhavets största ö är perfekt för en bridgeresa i mars. Inte bara ligger ön bra 
till klimatmässigt, så långt söderut, utan även i Italien. Något som borgar för god mat ihop 
med ett varmt och vänligt bemötande. Vi bor invid havet på fina Hotell Sea Palace 30 m 
från stranden och bara 600 m från centrum. 

Pris NU: 12 450 kr  ord. pris 12 950 kr  8 dagar, 14 mars 2020

Sicilien
- mysiga Cefalù, hotell invid havet

I PRISET INGÅR
•  Reseledare Johan Berg
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Flyg Arlanda/Kastrup - Palermo via  
   Frankfurt t/r
•  Del i dubbelrum  med balkong
•  7 frukostar, 7 middagar
•  Guidad stadsrundtur Cefalú
•  Utfärd Palermo
•  Utfärd Castelbuono & vinprovning
•  Bridgespel och seminarium.

I PRISET INGÅR
•  Bridgeledare Kalle Persson
•  Svensktalande guide under utfärderna
•  Flyg Arlanda/Kastrup/Landvetter - Olbia t/r
•  Transfer flygplats-hotell t/r
•  Del i dubbelrum med balkong
•  7 middagar & 7 frukost
•  Utfärd vingård med vinprovning
•  Utfärd Sardiska berg & byar med lunch
•  Bridgespel och seminarium

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 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



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 

29/9	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

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

19/10	 		Bridge	på	Mallorca	 	 8	dgr	 	 	 10	995	kr

24/11	 		Bridgekryssning	Birka	Cruises	 2	dgr	 	 	 	1	245	kr

19/1	 		Bridgeresa	till	Nerja		 	 8	dgr	 	 	 9	595	kr

19/1	 		Bridgeresa	till	Nerja		 	 15	dgr	 	 	 13	595	kr

14/3	 		Bridge	i	Estoril	 	 	 8	dgr	 	 	 11	595	kr

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

Bridgeresa 
med tåg till 

Garda.



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.
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På höstlovet, den 25-28 oktober är det Riksläger i Varberg för alla juniorer 
som vill spela bridge, lära sig mer och få nya kompisar som gillar samma  
saker. Det går utmärkt att komma utan partner!

Tycker du om att spela Bridge? 

Vill du träffa andra som också gör det?

Vi ses till middag på fredagen och avslutar på måndagen efter lunch. Det kom-
mer både att bli tillfälle att lära sig mer och att spela tävling för den som vill. 
Du behöver kunna bjuda och spela,utöver det finns inga krav. Det kommer att 
finnas spelare på alla nivåer från de som just har börjat spela till våra junior-
landslag, så alla kommer att hitta en nivå som passar.

Lägret kostar 700 kr, plus resan. Alla klubbar och distrikt brukar stötta sina 
juniorer och brukar hjälpa till med den här kostnaden, fråga hur det är hos dig. 
De flesta kommer att åka tåg till Varberg. Vi möter vid stationen och ser till att 
alla kommer lokalen där vi ska vara. Ni bor tillsammans med andra och delar 
rum i stugor. 

För mer information se; www.svenskbridge.se/junior/läger. Där hittar du lägret, 
mer information och hur du gör för att anmäla dig etc. Det är bra ju tidigare du 
anmäler dig så att vi vet hur vi ska planera grupperna.

Om du (eller dina föräldrar) har frågor får ni gärna höra av er till:

Janne Malmström | 070-536 94 54 | janne.malmstrom@telia.com
Eva Abragi | 076- 888 12 09 | e@abragi.se
 

VÄLKOMNA!KO
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PROGRAM | RIKSLÄGER | 25-28 OKTOBER
 
Lägret kommer arrangeras parallellt i tre grupper. Dessa är: * Svår (för våra juniorlandslagsspelare) * Medel  
* Lite lättare (minimikrav att du lärt dig grunden för enkel budgivning)
 
På lägret kommer träning, bridgespel och olika andra aktiviteter varvas mellan grupperna.

                          Svår                       Medel                       Lite lättare
Fredag    
18.00 Genomgång, presentation Genomgång, presentation Genomgång, presentation
18.30 Middag Middag Middag
19.00 Aktivitet 1 Aktivitet 1 Tävling
19.45 Tävling med medel Tävling med svår Forts. tävling
   
Lördag   
08.00 Frukost Frukost Frukost
09.00 Genomgång 1A Genomgång 1B Genomgång 1C
11.15 Aktivitet 2 Aktivitet 2 Aktivitet 2
12.30 Lunch Lunch Lunch
13.00 Genomgång 2A Genomgång 2B Genomgång 2C
14.30 Utomhusaktivitet Utomhusaktivitet Utomhusaktivitet
17.00  Genomgång 3A Genomgång 3B Bridgespel - övningsgivar
18.30 Middag Middag Middag
19.00 Lagtävling alla (24 brickor) Lagtävling alla (24 brickor) Lagtävling alla (24 brickor)
   
Söndag   
08.00 Frukost Frukost Frukost
09.00 Gå igenom problemgivar Gå igenom problemgivar Genomgång 3C
10.30 Fria givar Fria givar Övningsgivar
12.00 Lunch Lunch Lunch
12.45 Genomgång 4A Genomgång 4B Genomgång 4C
13.30 Bounce Camp Bounce Camp Bounce Camp
15.00 Fria givar Fria givar Fria givar
16.30 Spelteknik Spelteknik Crazy Pairs
18.30 Middag Middag Middag
19.00 Tävling Tävling Tävling
   
Måndag   
08.00 Frukost Frukost Frukost
09.00 Genomgång av tävling Genomgång tävling Genomgång 5C
10.00 Fria givar Fria givar Fria givar
11.00 Utvärdering, prisutdelning Utvärdering, prisutdelning Utvärdering, prisutdelning
12.00 Lunch Lunch Lunch
12.30 Hemresa Hemresa Hemresa

SNABBFAKTA OM RIKSLÄGRET
När:  25-28 oktober i Varberg.
Var:  BK Albrekts klubblokal.
Vem:  Alla juniorer som lärt sig grunderna i bridge.
Kostnad:  700 kr, resa tillkommer.
Boende:  Gemensamt i stugor.
Transport: BK Albrekts hämtar från buss/tåg.
Anmälan:  Micke Melander, mme@svenskbridge.se  
 senast 11 oktober. Se hemsidan för mer  
 information.

Ledare: Eva Abragi, Jan Malmström, Micke  
 Grönkvist, Ida Grönkvist, Gunvor Bengtsson  
  och Britt Björk.
Frågor:  Janne; janne.malmstrom@telia.com eller  
 Eva Abragi; e@abragi.se. 
 
Allt om lägret: 
http://www.svenskbridge.se/junior/nyheter/48932


