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Bridge blir uppvisningssport i OS!
I en pressrelease från World
Bridge Federation meddelas att
bridge kommer att bli
uppvisningsgren vid OS i Salt
Lake City 2002. Inte nog med
detta. Under mars månad avser IOC (Internationella Olympiska Kommittén) att uppgradera bridgen till ”International Federation” vilket innebär att vi blir fullvärdiga medlemmar i den olympiska familjen. Om detta sker blir vi också
automatiskt medlemmar i SOK
(Sveriges Olympiska Kommitté) samt får rätt att använda
de olympiska ringarna. En unik
chans för bridgen att äntligen
bli accepterad utanför de egna
kretsarna.

Båda gångerna har ansökan
avslagits med skälet att bridge
inte har något precisionsmoment. Helt säkert är det så
att nu får de tänka om vare sig
de vill det eller inte.

Vad detta innebär för svenskt
vidkommande är ytterst svårt
att sia om. Sveriges Bridgeförbund har vid två tillfällen
ansökt om medlemskap i såväl
Riksidrottsförbundet som Sveriges Olympiska Kommitté.

Välj själv om du vill spela
brons, silver eller guldtävling.
Passa samtidigt på och kika på
någon av de SM-finaler som
avlöser varandra under veckans gång.

Detta blir en SM-vecka fylld
med aktiviteter för alla familjemedlemmar.
Med utgångspunkt från Billingehus erbjuder den härliga
omgivningen en semestervecka
med många möjligheter. Det
finns allt från aktiviteter som
golf, boule, och bågskytte till
bad, friluftsliv, kanotpaddling
och fiske.

Kansliet tar månadsvis fram
ställningen i rankingsystemet.
Denna publiceras varje månad
på Internet och skickas ut till
distrikten. De främsta presenteras regelbundet i Svensk
Bridge.

Om man ser frågan ur ett europeiskt perspektiv är ex. så- Personalnytt på
väl Italien som Finland och
kansliet
Holland med i sina nationella
förbund och har varit så under Thomas Alm
som tidigare anställts på kvartsen längre tid.
tid för att sköta förbundets
Att de svenska lagen i såväl hemsida har sagt upp sig.
dam- som öppen klass håller Hans namne Thomas Ivarsson
högsta världsklass och skall ses tar över uppgifterna.
som medaljkandidater vid ett tiv@bridgefederation.se
eventuellt deltagande i Salt Lake
City råder det ingen tvekan om! Ralf Byström
har anställts som ungdomskonsulent. Han bor och verkar
från Kil. Ralf var tidigare anslutning till tävlingarna. Andra
ställd av SUBF.
alternativ finns på campingplatraffe@spelabridge.com
sen eller i stugbyn.

SM-veckan, 31 juli - 8 augusti
Vill du kombinera sommar, sol,
semester - och bridge? Missa
då inte bridgefesten för hela
familjen. 1999 års SM-vecka i
Skövde. Här finns tävlingar för
alla.

Rankingen

För mera information om SMveckan se Svensk Bridge eller
Internet.
OBS! OBS! OBS! OBS!

Juniorer har fritt boende
på stundenthemmet i
Skövde. Detta under förutsättI Skövde är det nära till nöjet ning att man bokar sitt boende
För många kommer veckans och kulturen. Varför inte passa via SBF:s kansli. Dock måste
höjdpunkt att bli Chairmans på och besöka Skara sommar- man själv hålla med lakan och
handdukar.
Cup, oavsett om man följer den land?
eller om man spelar själv eller
följer den i raman (bridgebio). Du bor på hotellet i nära an-

Medlemslistor för klubben, Nya regler för tillåtna system, Tävlingsbestämmelser för nästa
säsong, all information om 1999 års allsvenska och förbundets adresskalender.
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Hjälp till självhjälp! Kom ihåg
att rapportera till andra klubbar om du har medlemmar
som flyttar långt. Den nya klubben kan ju då hälsa dem välkomna och inbjuda till spel på
den nya orten!

Nolltaxor

Lovande juniorer, högst 22 år,
kan söka bidrag för JVM-par
från Framtidsfonden. Sista
ansökningsdag är 1 juni. Kontakta Ralf Byström.
Alla kan stödja Framtidsfonden
genom att köpa boken ”En giv
för framtiden”. Beställes hos Sv.
Bridgeförlaget 0470 - 940 25.

Tävlingsprogram 1999-2000

Juli
universitetslag i
9-11 JVM-par i Nymburk,
Weimar, Tyskland
Tjeckien
12-20 WBF:s junior Camp i
September
Nymburk, Tjeckien
1-30 Skolkampen
19-25 NM-juniorer, Reykjavik 18-26 Juniorrally I
25-26 Allsvenskan I
Juli/Augusti
31- 8 SM-vecka i Skövde
Oktober
16 Riksstämma/Upplös
Augusti
ning av SUBF
5-14 JVM-lag i Fort Lauder- 17 JSM-par, sista speldag
dale, Florida
23-24 OBS I
9-15 Europamästerskap för 30-31 Allsvenskan II

November
6-14 Juniorrally II
13-14 Utbildningshelg
19 Nordisk Simultan
20-21 Junior-OBS I
27-28 Allsvenskan III
December
4- 5 JSM-par final
11-12 OBS II
15 Sista anmälningsdag
SM-lag , Allsvenskan 4
2000 Januari
8-22 Bermuda Bowl,

Bermuda
22-30 Juniorrally III
Februari
6
SM-par kval, normal
speldag
20 JSM-lag, sista speldag
Mars
5
SM-par semi, sista
speldag
12 SM-lag kval, sista
speldag
15 Allsvenskan div IV,

Årets 2 sista
guldtävlingar

Deltagare i nybörjarkurser är
gratis medlemmar i SBF under
det år de deltar i bridgekursen. 26. Trosa/ Gnesta 13 maj
27. Ryds BK
29 maj
Registreringen av nolltaxe- Tävlingen i Trosa/Gnesta är
medlemmar bör ske redan vid också rallyavslutning.

kursstart för att medlemmen
under sin utbildning skall få
Svensk Bridge. Blankett beställes genom kansliet. Texta de
uppgifter som erfordras eller
skriv på maskin!
De uppgifter som lämnas ligger till grund för medlemskort,
adresser på tidning m.m.
Glöm inte att fylla i personnummer, åtminstone de 6 första siffrorna. Dels är medlemmen lättare att identifiera, dels vill vi
Juniorrekrytering! gärna få en uppfattning om
Ta chansen att arrangera skol- åldersfördelningen bland våra
kampen i höst. Ett utmärkt till- medlemmar.
fälle att ta sig in på skolorna.
Skolkampen spelas på fritt datum under september månad.
Beställ material från kansliet. Framtidsfonden

I detta utskick bifogas följande:

Hjälp!

E-post
Vill du ha e-postkonto hos Sveriges Bridgeförbund? Kontakta
Thomas Ivarsson 08-22 00 56
eller tiv@bridgefederation.se
för mera information. Priset för
tjänsten är 15 kronor per månad. Klubbar och distrikt kan
även få tillgång till webbplats.

@

Kontaktmän
Du, som får det här utskicket
står som kontaktman i vårt
klubbregister.Om det är OK,
behöver du inte höra av dig.
Om inte, ber vi dig meddela
ny kontaktman, med adress
och tel.nr.

Systemregler

!

Arbetet med att ta fram regler
för tillåtna system är klart. I
detta utskick bifogas ett särtryck till vad som gäller för
nästa säsong och förhoppningsvis många flera.
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sista speldag
18-19 Junior-OBS II
20-26 EM-mixed
April
1- 2
8- 9
8-16
16

JSM-lag final
SM-lag semi
Juniorrally IV
SM-par mixed, veteran
och damer semi, sista
speldag
10-23 Nybörjarträffen
21-24 OBS III

Maj
12-14 Riksläger för juniorer
Juni
2- 4 SM-Lag final
2- 3 World Wide Bridge
Contest
?
NM-lag, Island

Senaste nytt om det mesta finner du på

www.bridgefederation.se
Våren 1999

