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Hej allesammans!
Här kommer en första hälsning från Upplands bridgeförbunds nya styrelse.

DM/SM-lag-kval
I år kommer Upplands bridgeförbund att återgå till tidigare modell gällande kvalet till DM/SM-lag.
I Uppsala hålls kvalomgångarna tre tisdagar, 21 oktober, 16 december samt 13
januari. Kontaktperson i Uppsala är Linnea Edlund, linnea.edlund@gmail.com /0702-25 26 16.
Anmälan kan också göras på nätet:
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.174879
Även i Enköping spelas kval också på tisdagar, men där är det datumen 9, 16 samt 30 december som
gäller. Anmälan görs till Håkan Lindh 070-824 70 88.
Förhoppningen är dessutom att få ihop till ett lokalt kval i Norrtälje. Där spelas alla matcher över en
hel söndag, antingen 18 januari eller 1 februari, med start klockan 9. (Datum är inte helt spikat ännu).
Kontaktperson för roslagskvalet är Kjell Simonsson, 0709-22 74 66, kjelsimo@gmail.com.
8 lag spelar final den 21-22 mars 2015. Om fler än 20 lag deltar i grundspelet så utökas antalet lag i
finalen till 10. Preliminärt spelas det då två omgångar i finalen lördag den 7 mars. Fjolårssegrarna i
DM-lag är direktkvalificerade till finalen.
Fullständig inbjudan finns här:
http://uppland.svenskbridge.se/Inbjudningar/DM-lag%20inbjudan%202014-15.pdf
OBS! Senast 1 december måste antal kvalande lag anmälas till Svenska bridgeförbundet för att vara
underlag till antalet platser i SM-semifinal.

Kommande tävlingar
DM-Damer hålls återigen i Enköping, årets datum är lördag 15 november.
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.171424
DM-Mixed spelas i Uppsala lördag 6 december.
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.171425
Uppsalabridgen anordnar bridgefest och lagguld i samband med slutspelet i Svenska Cupen 20-23
november. Mer info: http://www.svenskbridge.se/svenska-cupen-2014/bridgefest
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Tävlingsledare?
Vi vill också passa på att påminna om att Upplands BF arrangerar tävlingsledarutbildning Steg 2 i
samband med utbildningshelgen 18-19 november. Steg 1 arrangeras i Stockholm.
Inbjudan finns här: http://uppland.svenskbridge.se/Inbjudningar/TL-steg2.pdf - och anmälan kan
göras på nätet: http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.171423
För mer information kontaktar ni vår distriktstävlingsledare Ryszard Sliwinski. 0704-25 01 80,
ryszard.sliwinski@filosofi.uu.se. Även de som redan har silverlicens är välkomna för att delta i
teoripass och simuleringsövningar, det är ett ypperligt tillfälle att fräscha upp sina kunskaper!
I november anordnar vi också en tävlingsledarträff för alla de som brukar arrangera tävlingar, oavsett
nivå på tävlingsledarlicens. Ryszard håller även i denna, och utlovar bland annat tips och trix i Ruter.
Anmälan: http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.171318

Årsmötet
Förbundsstämman hölls 13 september i Bridgens hus i Uppsala. Det var glädjande många deltagare
på plats. Själva mötet som sådant var kort, då inga motioner förelåg.
Inga omvälvande beslut klubbades igenom på årsmötet. Medlemsavgiften är oförändrad, och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsmöteshandlingar finner ni här. Ett stort tack till Hans Börling
som höll i ordförandeklubban, och Frank Westman som skrev protokollet.
Tre nya personer valdes in i styrelsen, och vi välkomnar Rickard Lorenzen, ledamot, Uppsalabridgen Kjell Hedman, kassör, Uppsalabridgen - Kjell Simonsson, ledamot, Rimbo BK.
Styrelsen 2014-2015
Linnea Edlund, ordförande
Torgny Svensson, vice ordf.
Kjell Hedman, kassör
Pia Edfeldt, sekreterare
Lena Westman, ledamot
Kjell Lindgren, ledamot
Kjell Simonsson, ledamot
Rickard Lorenzen, ledamot
Rickard

Kjell H
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De tre avgående styrelsemedlemmarna avtackades. Det är helt ofattbart nog 95 års samlad
styrelseerfarenhet som försvinner i samband med att Håkan Magnusson, Ivar Holmquist samt Ulf
Thorsson lämnar styrelsen. Ett stort och varmt tack för allt arbete som lagts ned under åren.

Avgående styrelsemedlemmar

Prispall i singelturnering

I sedvanlig anda anordnades en singeltävling. 44 spelare deltog. För andra året i rad vann Torgny
Svensson, Uppsalabridgen. På andra plats finner vi Lars Ohlsson, Sigtuna, och på tredjeplatsen MajBritt Jägare, PBF Uppsala. Grattis! Fullständigt resultat
En trevlig middag avnjöts, och efter det vankades
det musikfrågesport där vi besökte flera olika
länder. Laget som vann var helt outstanding, och
hittade alla länder på trepoängsnivån.
Imponerande! Grattis till Rolf Wahlgren, PBF
Uppsala, Peter Huotila, Uppsalabridgen, Roland
Johansson, Väddö samt Anne Kleredal, Sigtuna.

På vår hemsida hittar du aktuellt spelprogram, samt inbjudan till tävlingar i
distriktet: http://uppland.svenskbridge.se
För att se resultat i spelade tävlingar kan du besöka oss i Spader:
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/clubs/clubs.php?id.2
Telefonnummer till Bridgens hus i Uppsala: 018-24 59 56

