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Inbjudan DM/SM-par 
Vi är glada att meddela att det arrangeras kval till DM/SM-par på tre platser i distriktet detta spelår.  

För att delta i DM/SM-kval och final måste en av spelarna i paret representera en klubb i Upplands 

BF. Man får bara ställa upp i en av kvalomgångarna, men samtliga kvalomgångar är öppna för alla i 

distriktet oavsett klubbtillhörighet. Minst 8 spelare måste ställa upp i de lokala kvalen.  

Kvalet i Enköping spelas över 24 brickor, onsdag 25 mars kl 18.30: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.184083  

I Rimbo kvalar man även där över 24 brickor, tisdag 31 mars kl 18.30: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.187239  

I Uppsala spelas kvalet över 30 brickor, lördag 25 april, med start klockan 13:00. Priser delas ut till 

bästa par med max klövernål, max ruternål, bästa dam-par, bästa veteraner, med mera. Efter spelet 

arrangeras en subventionerad middag.  

Startavgift 150 kr per spelare, 50 kr rabatt för de med max ruternål, max klövernål: 100 kr rabatt. 

Middagen kostar 100 kr, och öl och vin finns att köpa till självkostnadspris.  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.187329  

Finalen spelas i Uppsala söndag 26 april. 

Minsta antal par i finalen är 28. Startavgift i finalen är 150 kr per spelare. Mer information finns på 

hemsidan.  

Anmälan, frågor eller funderingar?Kontakta Linnea Edlund på 0702-25 26 16 alternativt 

upplands.bridgeforbund@gmail.com 

Sätt gärna upp den bifogade inbjudan på era klubbar. 

  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.184083
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.187239
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.187329
mailto:upplands.bridgeforbund@gmail.com
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DM/SM-lag  
Kvalet till DM-lag spelades på tre platser i distriktet. Den första omgången av finalen har spelats 7 

mars, och helgen 21-22 mars spelas resterande matcher.  

De kvalificerade lagen är; 

Från kvalet i Uppsala: Mira, Greven, Tors Hammare, Mess (samt 3M+) 

Norrtälje: Skalman, Ohlsson 

Enköping: EBS Röd, EBS Gul 

Förhandskvalificerade: Schackalerna 

Uppland kvalar om fyra platser i SM-semifinal. Orterna är Östersund, Stockholm, Ludvika samt 

Linköping.  Ställningen kan ses här: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6654  

DM/SM-lag kval Uppsala 

Tolv lag tävlade om fyra platser till DM-finalen. Efter avslutat seriespel fick Ryszard Sliwinski 

(Upplands distriktstävlingsledare) en anmälan om att laget ROCC använde 7 spelare. Enligt reglerna 

för svenska mästerskap får ett lag bestå av maximalt 6 spelare. Dock kan ett distriktsförbund ge 

dispens för en sjunde och en åttonde spelare i kvalspelet. 

En utredning gjort av DTL gav följande: när laget anmälde sig (4 spelare: A, B, C, D) så informerade de 

om att två av dem (A och B) inte kunde spela den andra omgången och fick informationen att de 

kunde ta in två nya spelare. Så också skedde i den andra omgången. Där spelade C, D, E och F. Detta 

innebar att laget har använt 6 spelare efter två omgångar. I den tredje omgången användes 

ytterligare en spelare, så där spelade A, B, C och G. Spelare E befann sig i lokalen som åskådare. 

Vidare framgick det att laget inte informerades om bestämmelsen om maximalt sex spelare men att 

informationen om denna regel var mycket lättillgänglig. Den fanns i inbjudan som var dels publicerat 

på distriktets hemsida dels anslagen i lokalen. Direkt kontakt med lagkaptenen gav också 

informationen att anledningen att de använde en sjunde spelare var att de inte var medvetna om att 

detta stred mot bestämmelserna.  

Upplands distriktsförbund saknar skrivna regler om hur situationen ska hanteras men DTLs 

rekommendation till styrelsen var att diskvalificera laget då de använde en sjunde spelare utan att ha 

sökt dispens och då det dessutom saknades skäl för att ge dispens - en spelare som tidigare deltagit i 

laget var åskådare under matcherna där den sjunde spelaren användes och kunde utan svårighet 

användas istället för den sjunde spelaren. Denna rekommendation byggde på analogin med hur 

situationen skulle hanteras av Svenska bridgeförbundet om en otillåten spelare användes i senare 

skedet av kvalspelet. 

Styrelsen gick på DTLs rekommendation. Laget ROCC diskvalificerades. Vid diskvalificeringen av ett 

lag stryks deras tidigare resultat och ersätts i enlighet med reglerna för W.O. Detta gjorde att 

slutställningen i uppsalakvalet ändrades så att lag 3M+- bytte plats med lag Mess. Före 

diskvalificeringen låg 3M+- på fjärde plats och Mess på femte plats och efter diskvalificeringen låg 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/league/division.php?action=view&id=6654


 
 
 
 
 
 
Upplands bridgeförbund 
Bulletin #1, 2015 
2015-03-19  
 
Mess på fjärde plats och 3M+- på femte plats. Detta gjorde att det var Mess som gick vidare till DM-

lagfinalen och inte 3M+-. 

Lag ROCC accepterade diskvalificeringen med orden ”Det är naturligtvis vårt ansvar att informera oss 

om reglerna för de tävlingar vi ställer upp i. Och har vi brutit mot dem skall vi diskas”. Däremot har 

lag 3M+- som på grund av beslutet har förlorat sin plats i DM-lagfinalen protesterat mot beslutet. 

Laget har ansökt om att styrelsen ska ompröva sitt beslut och antingen ge dispens i efterhand till 

ROCC eller utöka antalet lag i finalen så att 3M+- får vara med. Styrelsen avslog deras ansökan. 

DM/SM-lag kval Roslagen 

Åtta lag tävlade om tre platser till DM-finalen. Efter avslutat seriespel fick DTL Ryszard Sliwinski 

besked om att lag som kom på tredje plats inte kunde spela DM-finalen. Enligt Uppland BFs regler ska 

då platsen först erbjudas laget som kom på nästa plats i samma heat och om detta lag tackar nej så 

går platsen tillbaka till distriktet och ska tillfalla det heatet som var närmast att få en plats. Laget som 

kom fyra i Roslagen tackade nej. Heatet som var närmast att få en plats var Uppsala. Laget som kom 

femma i uppsalaheatet (3M+-) tillfrågades och tackade ja till den erbjudna platsen. 

Kommentar 

För att undvika liknande incidenter i framtiden kommer Upplands BFs tävlingskommitté att utarbeta 

skrivna regler för distriktmästerskap och skicka de till lagkaptenerna innan kommande säsonger av 

DM-lag. 
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DM/SM-Veteraner 

  
Frank Westman, Sten-Sture Gilleström, Anders Blomqvist, Kjell Hedman,  

Göran Sperber samt Carl Engholm 

Fullständig resultatlista:  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181526  

Allemansträffen 

 
Mikael Fahlander, Ping Huang, Lars Ohlsson, Bertil Tollbom,  

Anne Kleredal, Marcus Åkerlund 

 

Fullständig resultatlista Allemansträffen: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181527   

30 par ställde upp i årets 

upplaga av DM/SM Par 

Veteraner som spelades 

söndagen den 8 februari.  

1:a – Anders Blomqvist & 

Kjell Hedman, Uppsalabridgen 

2:a – Frank Westman & Sten-

Sture Gilleström, 

Uppsalabridgen 

3:a – Göran Sperber & Carl 

Engholm, Uppsalabridgen 

 

1:a med 

handikappberäkning: Ping 

Huang & Margareta Levin-

Blekastad, Uppsalabridgen 

Uppland får 3 platser till SM 

2015 enligt de preliminära 

beräkningarna. 

Allemansträffen är en 

tävling med 

handikappberäkning.  

 

Årets upplaga av 

Allemansträffen gick av 

stapeln lördagen den 14 

mars, och samlade 34 

par. 

 

1:a – Anne Kleredal & 

Lars Ohlsson, Sigtuna BS 

2:a – Bertil Tollbom & 

Marcus Åkerlund, Sigtuna 

BS 

3:a – Ping Huang och 

Mikael Fahlander, 

Uppsalabridgen 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181526
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181527
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DM-Singel 

 
Marito Karlsson, Mats Johansson, Anders Blomqvist 

 

Fullständig resultatlista DM-Singel: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181527 

Klöverträffen 

 
Anna Björlin, Joel Brandell, Gun Forss, Lars-Olof Olsson, Pia Edfelt, Gun Hallström 

 

Fullständig resultatlista Klöverträffen: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181525  

  

  

I DM-singel så får man 

chansen att spela med en 

ny partner varannan 

bricka. Lördag den 24 

januari var det 29 singlar 

som träffades i Bridgens 

hus för att göra upp om 

DM-titeln. 

 

1:a – Mats Johansson, 

Uppsalabridgen 

2:a – Marito Karlsson, 

Uppsalabridgen 

3:a – Anders Blomqvist, 

Uppsalabridgen 

Klöverträffen är en tävling 

som bara är öppen för 

deltagare med max 

klövernål. Endast 12 par 

ställde upp söndag 1 

februari.  

1:a – Lars-Olof Olsson & 

Gun Forss, Sigtuna BS 

2:a – Pia Edfelt & Gun 

Hallström, Uppsalabridgen 

3:a – Anna Björlin & Joel 

Brandell, Sigtuna BS 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181527
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.181525
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Kommande tävlingar 
 

Övriga inbjudningstävlingar i distriktet: 

Rimbo BK: Annandagssilver, måndag 6 april:  

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.180547  

Uppsala BS: Silverlappen, lördag 9 maj: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.189089  

Uppsalabridgen: Fyris Mixed-lag, lördag 30 maj: 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.188269  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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://www.svenskbridge.se/spader/clubs/2  
 
E-post: upplands.bridgeforbund@gmail.com 
Telefonnummer till Bridgens hus i Uppsala: 018-24 59 56 

http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.180547
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.189089
http://arkiv.svenskbridge.se/e107_plugins/competition/competition.php?id.188269
http://uppland.svenskbridge.se/
http://www.svenskbridge.se/spader/clubs/2
mailto:upplands.bridgeforbund@gmail.com

