
Måndagar
September t.o.m. april spelas en 18-brickors bronstävling med hcp. Spelet 
kompletteras av en föreläsning (c:a 40 min), som är en fortbildningskurs. Start 
kl. 13. Partnergaranti.

Tisdagar
Året runt spelas en 24-brickors bronstävling med start kl. 18. Varannan vecka 
spelas utan hcp (udda veckor) och varannan med hcp (jämna veckor).  I 
samband med DM-kval ersätter kvaltävlingarna det ordinarie tisdagsspelet.

Onsdagar
Onsdagar kl. 16.30-20.15 är det bridge för mindre rutinerade. Slussen riktar sig 

till spelare som avslutat grundkurs i bridge, till hemmaspelare som vill ta ett steg 

framåt och till den som vill repetera grunderna. Pratbridge, lagtävlingar och 

mentorsspel ingår i Slussens program. 

Fredagar
Fredagseftermiddagar spelar vi trivselbridge – 24 brickor med hcp. 
Tävlingen börjar kl. 13. Partnergaranti.

DM-kval
Kvaltävlingar för par-DM anordnas för klasserna mixed (i november), veteran             
(i december) och öppna (i januari/februari) Varje kvaltävling spelas över två 
speltillfällen. De bäst placerade går vidare till DM-final i respektive kategori. Vi 
har också heat i DM-simultanfinaler för hcp 30+ (i mars) och damer (i april).

Nybörjarträffen
De som nyss börjat spela bridge kan delta i Nybörjarträffen, som under april anordnas 
över hela landet. Det spelas 18 brickor och alla deltagare får ett häfte med 
kommentarer till givarna. De par som lyckas bäst bjuds in till nybörjar-SM.

Jultävlingar
En lördag före jul anordnas en julfest (kl. 17) med mat och spel. I mellandagarna 
anordnas en barometertävling kallad Granbarren (kl.18) och i trettonhelgen den 
så kallade Trettondagsbarron (kl. 13). 

Sommarbridge
Under sommarmånaderna spelas 24 brickor måndag kl. 13, tisdag kl. 18 samt 
fredag kl. 13.

Övriga partävlingar
Övriga partävlingar och individuella tävlingar anordnas med ojämna mellanrum 
och annonseras på hemsidan och på klubben.
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HCP-ligan
Norrköpingsbridgen inbjuder årligen till en handikappliga där alla möter alla en 
gång. Varje möte utgörs av en 12-brickorsmatch utan halvtidsbyte. Varje 
spelkväll omfattar två olika matcher. Resultatet justeras utifrån aktuella 
handikapp för deltagande spelare. Silverpoäng i varje match.

DM-lag
Norrköpingsbridgen anordnar årligen kval för DM-lag. Kvaltävlingarna går under 
oktober till december. Varje kväll spelas en 24-brickorsmatch. De bästa lagen går 
till DM-semifinal som är kval till DM-finalen. Silverpoäng i varje match.

Allsvenskan/Vi i fyran
Allsvenskan är en lagtävling i serieformat med tre divisioner på riksnivå 
(Elitserien, Superettan samt Division 2 och 3). Utöver detta finns i ÖMBF Vi-i-
fyran (Division 4), som är öppen för alla fymannalag förutsatt att samtliga 
medlemmar i laget tillhör en och samma bridgeklubb. Norrköpingsbridgen 
brukar ha 3-5 lag i Allsvenskan. Silverpoäng i varje match i Vi-i-fyran.

Damligan
Lagtävlingen Damligan äger rum under två söndagar i oktober och januari. Ligan 
spelas i två divisioner. Silverpoäng delas ut till segrarna i varje match. 

Klöverkampen
Klöverkampen syftar till att ge möjlighet för mindre rutinerade att prova 
fyrmannaspel. I varje match får högst en spelare/lag ha högre mästarpoäng än 
klövernål. Totalt 3 spelkvällar under januari. Två matcher/kväll. 10 
brickor/match. Spelsystem: modern/nordisk standard.

Norrköpingsligan
Norrköpingsligan är en lagserie med tre divisioner och normalt sex lag i vardera. Nya 
lag välkomnas till division 3. Alla möter alla inom samma division. Varje kväll består av 
en 24-brickorsmatch med halvtidsbyte. Ligan spelas under februari - april. Upp- och 
nedflyttning görs till nästa säsong. Silverpoäng i varje match.

Svenska Cupen
Svenska Cupen är en riksomfattande lagtävling i cupformat med kval och final.
Kvalet startar normalt i januari och finalen spelas i november. Alla lag är 
garanterade att spela två matcher och guldpoäng dels i varje match.

Minibridge Cup
Minibridge Cup är en ny riksomfattande lagtävling i cupformat med kval och final 
där alla spelar minibridge. Varje lag får innehålla en etablerad spelare.
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Nybörjarkurs
En ny nybörjarkurs startar normalt första måndagen i oktober kl. 18-21 och 
fortsätter över totalt 13 måndagskvällar. Samma kurs går också på 
torsdagseftermiddagar kl. 13-16 från mars till augist (med sommaruppehåll). 
Kursen vänder sig till den som vill lära sig den grundläggande speltekniken. 

Minibridge
I MINI-bridge är budgivningen förenklad, men spelet som i vanlig bridge. Detta 
är en utmärkt introduktion till bridge. Speciella minibridgetillfällen anordnas 
inför nybörjarkursen och t.ex.  i samband med Kulturnatten och Öppet hus. 

Fortsättningskurs
Måndagar kl. 13 under september t.o.m. april är det cirka 40 minuters teori 
kombinerat med spel av 18 brickors spel. Varje höst börjar kursen om med de 
mest grundläggande delarna. Ett bra tillfälle för ALLA att förkovra sig. Även den 
som saknar partner är varmt välkommen - det ordnar vi! 

Slussen
Onsdagar kl. 16.30-20.15 är det bridge för mindre rutinerade. Slussen riktar sig 

till spelare som avslutat grundkurs i bridge, till hemmaspelare som vill ta ett steg 

framåt och till den som vill repetera grunderna. Pratbridge, lagtävlingar och 

mentorsspel ingår i Slussens program. 

Skol- och juniorbridge
I skolbridgeprojektet erbjuds  grundskoleelever gratis undervisning. Klubbens 
juniorgrupp är för närvarande vilande och våra juniorer kommer i stället till 
Slussen. All juniorutbildning (upp till 25 år) är gratis. 

Övriga kurser
Utöver ordinarie kursutbud ordnar vi årligen någon specialkurs. Under de 
senaste åren har kurser hållits om spelteknik, försvarsspel, stark klöver och 
slambudgivning. Vi har även kurs för nya tävlingsledare. Önskemål om andra 
kurser kan lämnas till ordföranden. Håll utkik på hemsidan!
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www.svenskbridge.se/norrköpingsbridgen
Ordförande och kontaktperson: Marie Åfors 0704 535 130


