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KLUBBNYTT
Informationsblad för klubbar anslutna till SBF. Utkommer i maj och december varje år
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Hösten 1998

December
05-06  JSM-Par Final
12-13 OBS 2
15 Sista anmälningsdag

SM-lag och
allsvenskan div.4

1999
Januari
23-31 Juniorrally 3
23-24 OBS 3
Februari
07 SM-Par kval, sista

speldag
21 JSM-lag kval, sista

speldag
Mars
7 SM-par semi, sista

speldag
14 SM-lag kval,Allsven-

skan div 4, sista
speldag

15-20  EM-par, Warszawa
27-28  JSM-lag semi eller

 final ?
April
10-11 SM-lag semi
12-25 Nybörjarträffen
10-18 Juniorrally 4
18 SM-damer, vete-

raner, mixed kval
sista speldag

24-25 JSM-Lag Final
(eventuellt)

Maj
14-16 SM-lag Final
Juni
4-5 14th Word Wide

Bridge Contest
13-26 EM-lag, EM-par

damer, Malta
? NM-lag juniorer

Tävlingsprogram
1998-1999

14. Upsala BS 5-6 december
15. BK Hudik 3 januari
16. Arvika BS 6 januari
17. BK HC 9-10 januari
18. Luleå Bridgek 17 januari
19. ABB BK 23 januari     OBS! Nytt datum!
20. Vetlanda BK 30-31 januari
21. Sollefteå BK 30-31 januari
22. BK S:t Erik 13-14 februari
23. BK Björken 27 mars
24. Gävle BK 2 april
25. Mora BK 24 april
26. Trosa/ Gnesta 13 maj
27. Ryds BK 29 maj

Årets sista 14
guldtävligngar

Rallytävlingar i r
ött!

Den 1 juli 1998 gick start-
skottet för det nya
rankingsystemet i Sverige.
Rankingpoäng erhålls i guld-
och silvertävlingar. Alla startar
med noll rankingpoäng. Resul-
tat äldre än 24 månader stryks.
Man får bara räkna sina 18
bästa resultat.
Varje silverpoäng motsvarar 1
rankingpoäng, medan en guld-
poäng motsvarar 15
rankingpoäng.
Undantag:  I guldtävlingar ger
silverpoäng 1,5 rankingpoäng.
Bonus i SM- eller DM-finaler
ger ej rankingpoäng.
I SM-Par Open ger varje guld-
poäng 9 rankingpoäng.
Oktobersilver, simultan-
tävlingar och tävlingar i utlan-
det ingår inte i

Göran Gjerling och PD Linde-
berg kommer under hösten att
skriva en ansökan om medlem-
skap i RF för Sveriges Bridge-
förbund. Denna skall vara
inskickad senast sista decem-
ber. Den kommer under våren
att behandlas av Riksidrotts-
nämnden och avgöras på RF:s
årsmöte i mitten av maj.
I och med att bridge är på väg

Medlemskap i RF
att bli en olympisk sport be-
döms chanserna som goda att
komma med i RF. För att bättra
på chanserna ytterligare kom-
mer Göran och PD att under
våren ägna sig åt lobbying, där
Riksidrottsnämnden, diverse
specialförbund och sport-
cheferna för de största tidning-
arna kommer att kontaktas.

Rankingsystemet
rankingsystemet.
Rankingpoäng kan endast ges
till spelare, som erlagt med-
lemsavgift för innevarande år.
Detta system är ett första för-
sök med tonvikt på enkelhet.
När vi fått mer erfarenhet och
synpunkter från spelarna,
kommer systemet att förbätt-
ras.

Ekonomi
Varje arrangör betalar i rank-
ingavgift 50 kronor för en
silvertävling och 100 kronor
för en guldtävling. Detta skall
precis som kostnaden för
mästarpoäng tas ut via
startavgifterna och inte av
poängvinnande spelare.
I distriktsserier och liknande
är varje grupp en tävling.

Rapport till SBF
Varje distrikt har fått ett PC-pro-
gram på CD-skiva för registre-
ring och rapportering av
rankingpoäng. Det innebär att
alla distrikt på något sätt måste
ha tillgång till en PC med
Windows 3.1 eller senare ver-
sioner. I värsta fall kanske nå-
gon av distriktets klubbar kan
hjälpa till.
I starten är det nog enklast, att
distrikten hjälper sina klubbar
att registrera rankingpoäng. På
sikt kan naturligtvis klubbarna
få egna program. Det går  bra
att beställa från kansliet; annars
kan distrikten helt enkelt låna
ut sin CD-skiva.
Kansliet kan bara ta emot rap-
porter via E-mail,
bgu@bridgefederation.se, eller

på diskett till Kungsgatan 36,
111 35 Stockholm. Rapporten
skall innehålla dels en
rankingfil, dels en fakturafil.
Observera, att mästarpoängen
rapporteras samtidigt, så man
behöver inte längre skriva ut
silverkuponger. Guldkuponger
skall skrivas ut, men inte
skickas in. Arrangören skall på
baksidan av kupongen ange, att
den är registrerad.

Rapport från SBF
Kansliet tar månadsvis fram
ställningen i rankingsystemet.
Denna publiceras sedan på
Internet och skickas ut till di-
strikten. De främsta presente-
ras regelbundet i Svensk Bridge
från och med nummer 1 1999.

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

Nya medarbetare
för bridgen

Göran Lindberg
har anställts som Ungdoms-
konsulent Syd. Hans första
uppgift blir att på heltid ägna
sig åt Projekt Nior i Lund.
gli@bridgefederation.se
Thomas Alm
har anställts på kvartstid för att
sköta förbundets hemsida. Han
skall lägga in alla nyheter och
ta bort inaktuell information,
men också arbeta med layouten
på sidorna.
alm@bridgefederation.se
Lena Gustafsson
har anställts som kontors-
assistent på kansliet. Hon arbe-
tar endast fredagar, då de an-
dra deltidsanställda är lediga.
Thomas Ivarsson
har anställts på heltid på
kansliet från och med årsskif-
tet. Han kommer farmför allt
att arbeta med data- och
ekonomifrågor.
tiv@bridgefederation.se

Systemregler
Arbetet med att ta fram regler
för tillåtna system fortsätter. För
närvarande räknar man med att
införa nya regler från och med
1 juli 1999. Tills vidare gäller
de gamla reglerna, som inför-
des 1 januari 1997.

lemmar, långt över 300.000
kronor och det kommer att bli
mer. I detta läge känner sig
Bridgeförbundet tvunget att
agera.
Jannersten är naturligtvis i sin
fulla rätt att stämma förlaget,
men det måste ändå betraktas
som en fientlig handling.
Därför vill förbundet be alla
klubbar och distrikt, att som en
sympatiåtgärd avstå från att
stödja Jannersten i hans mark-
nadsföring.

SBF vs Jannersten
Som bekant har Jannersten För-
lag AB i flera länder stämt
Svenska Bridgeförlaget AB,
SBF:s förlag, för plagiat av
mönsterskyddade produkter.
Det gäller budkorten i Bridge
Partner, förlagets nya och kraf-
tigt förbättrade budlåda. I Tysk-
land och Frankrike har Janner-
sten förlorat i första instans,
men överklagat.
Dessa processer har hittills
kostat Svenska Bridgeförlaget
AB, dvs Bridgeförbundets med-

Riksläger, 13-15 maj
Årets riksläger för juniorer
kommer att äga rum i Jönkö-
ping. BK Opalen står för värd-
skapet. Arrangemanget kom-
mer att hållas på Scandic Hotel
som ligger precis vid Elmia.
Priset för rikslägret är 650 kro-
nor/person i helpension.

Anmälan görs till Sven Spetz
036-174156 eller till BK
Opalen 036-160208. Med e-
post anmäler man sig till
raffe@spelabridge.com .

Välkomna! Se speciell inbjudan
som bifogas detta utskick för
mera information.

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.

Nolltaxor
Deltagare i nybörjarkurser är
gratis medlemmar i SBF under
det år de deltar i bridgekursen.

Registreringen av nolltaxe-
medlemmar bör ske redan vid
kursstart för att medlemmen
under sin utbildning skall få
Svensk Bridge. Blankett bestäl-
les genom kansliet. Texta de
uppgifter som erfordras eller
skriv på maskin!
De uppgifter som lämnas lig-
ger till grund för medlemskort,
adresser på tidning m.m.
Glöm inte att fylla i personnum-
mer, åtminstone de 6 första siff-
rorna.  Dels är medlemmen lät-
tare att identifiera, dels vill vi
gärna få en uppfattning om
åldersfördelningen bland våra
medlemmar.

En riktigt
God Jul
önskar

kansliet!

Utbildnings-
helg

i Skåne

24-25 april!
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Utmaningen!
SBF:s Utbildningskommitté
har under ett antal år arbetat
med att ta fram kursmaterial,
lärarhandledningar och
bridgelärarutbildningar. Med
dessa redskap i handen kom-
mer nu vår nästa utmaning -
att öka utbildningen av nybör-
jare med 20% till nästa spel-
säsong. Men detta går bara att
förverkliga med klubbarnas
hjälp!

Det finns idag ett kursmaterial
för juniorer som rätt och slätt
kallas, Bridge. För traditio-
nella bridgekurser finns Trap-
pan. På gång är också en
snabbkurs på 10 kapitel, som
blir färdig till våren. Allt kurs-
material bygger på ett och
samma grundsystem (Svensk
Standard), som arbetades
fram under 1992 och som i
sin tur bygger på Modern
Standard. Meningen med att
ha ett fastställt grundsystem är
att det ska inte spela någon
roll var man går på kurs i
Sverige.

Till detta material finns eller
kommer det att finnas
lärarhandledningar. Syftet är
att förenkla förberedelserna
inför varje lektion.

Vid SBF:s utbildningshelger
utbildas bridgelärare i mo-
dern pedagogik anpassat till
bridgeundervisning och  SBF:s
kursmaterial. Målet är att
bridgeläraren ska kunna hålla
stimulerande och engage-
rande lektioner.

Med dessa tre redskap i han-
den vill UTBK nu tillsammans
med klubbarna öka utbild-
ningen med 20 % till nästa
spelsäsong. Hur detta kom-
mer att ske i detalj kommer
att presenteras i de kom-
mande numren av Svensk
Bridge. Men redan nu ska
måste planeringen starta!

Ta upp frågan med klubbens
styrelse, så att de vid nästa sty-
relsemöte kan fatta beslut om
klubben ska vara med eller
inte på denna utmaning. Det

gäller att få hela klubben del-
aktig i satsningen. Därför ska
beslutet också förankras på
en spelkväll!

Därefter ska klubben
* utse en kursansvarig - det
behöver inte vara klubbens
allt i allo
* utse en kontaktperson med
e-postadress och tillgång till
Internet så vi kan informera
via SBFs hemsida.
* finna 2-4 bridgelärare/med-
hjälpare, som ska hålla kur-
sen
* informera distriksförbun-
det vilket utbildningsbehov av
bridgelärare som klubben har

Om klubbarna följer den här
planen kommer SBF att backa
upp dem på bästa sätt!

Mera information i nästa
nummer av tidningen!

Maila ert intresse till
bgu@bridgefederation.se

Under höstdagarna 16 – 17
oktober genomfördes Sveri-
ges Bridgeförbunds riks-
stämma och Sveriges
Ungdomsbridgeförbunds
riksmöte på First Resort Bill-
ingehus utanför Skövde. Man
provade för första gången att
genomföra själva stämman på
bara en dag, ett försök som
föll mycket väl ut.
Den stora händelsen var att
Ungdomsförbundet beslutade
om sin upplösning, vilket
innebär att vi per den 1 juli
1999 åter är ett förbund.
Man beslöt också att riks-
stämman i fortsättningen skall
hållas på udda årtal, medan
distriktsträffen skall arrang-
eras på jämna.
Till ordförande för riksför-
bundet omvaldes Mats
Qviberg, Lidingö, och för ung-
domsförbundet Gunilla Sund-
ström, Stockholm.

Har du en krånglig
E-post- eller webbadress?
Den tekniska utvecklingen har
sakta men säkert drivit oss
framåt. Från vanlig post, tele-
foner, radio, tv och nu senast
till Internet. Internet täcker
faktiskt hela fältet. Med
Internet mail skickar man
brev och med sin vanliga
browser kan man se på tv,
lyssna på radio, läsa dagstid-
ningarna etc. Den tekniska ut-
vecklingen har drivits på och
gjort det nästan omöjliga möj-
ligt.

Informationsflödet skapar nya
problem, hur vet vi vad andra
har för mailadress? Hur lätt är
det att komma ihåg att Lars
Anderssons mailadress kan-
ske är:
lars.andersson@mailbox.swipnet.se
eller
lars.andersson@mbox32.swipnet.se
eller
lasse@hotmail.com.
Problemen känns säkert igen
men vi har funnit lösningen!

Hur hittar vi varandra på nä-
tet? Hur skall vi kunna hitta BK
Bridgeklubben i staden xxx?
Ja, vet vi om deras adress är
det lätt men bättre vore såklart
att alla hade en logisk adress.
De flesta bridgespelare kän-
ner till att Sveriges Bridge-

förbund har webb-adressen
www.bridgefedera-tion.se .
Men hur många vet att:
http://home5.swipnet.se/
~w-50703/ är detsamma
som Bjärnums BK eller att
http://w1.262.telia.com/
~u26203421/ är detsamma
som Gävleborgs Bridge-
förbund.
Och framförallt hur skall man
kunna komma ihåg det?

Som tur är finns det länksidor
men det hade ju varit enklare
om alla hade en logisk adress
som sagt. Nu har SBF och Swe-
dish Connection AB funnit lös-
ningen på dessa problem!

Swedish Connection är SBF:s
leverantör av www-konto och
mailboxar. Sveriges Bridge-
förbund erbjuder, tillsam-
mans med Swedish Connec-
tion AB, medlemmar och
klubbar mailadress och www-
konto under den gemen-
samma adressen bridge-
federation.se. Det betyder att
Lars Andersson enligt exem-
plet ovan skulle ha adressen
lars.andersson@bridgefederation.se
och inget annat. Kostnaden för
detta är 15 kronor /månad.
Betalar gör man för den tid
som återstår till juni månad,

därefter betalar man för sitt
mailkonto i samband med att
man betalar medlemsavgiften
i juli.

Till klubben erbjuds eget FTP-
konto med webbadress och
mailadress. Det betyder att om
vi tar Bjärnums BK i exemplet
ovan så skulle de ha
bjarnums.bk@bridgefederation.se.
Deras webbadress skulle vara
www.bridgefederation.se/
bjarnumsbk. Gävleborgs
Bridgeförbund skulle ha
www.bridgefederation.se/
gavleborg. Priset för ett www-
konto med mailbox är 120
kronor per månad.

OBS!!! Under våren kommer
klubbar och distrikt att få en
administrativ funktion som
gör att alla kan rapportera in
klubbens resultat automatiskt
om man använder dator för att
räkna ut dem. Men det förut-
sätter att man har en Internet
anslutning och klubbtjänsten
enligt ovan. Mera information
och anmälan till tjänsterna
kommer att kunna hämtas via
www.bridgefederation.se

Kort rapport från riksstämman
 Avgående styrelseledamöter i
SBF var Bjarne Stub-Hansen
och Bo Lindberg och nyvalda
var Håkan Isaksson, Helsing-
borg och Mathias Svensson,
Växjö.
Tre motioner hade inkommit:
1. BK S:t Erik hade föreslagit
reducerad medlemsavgift för
spelare, som blir medlemmar
sent på året. Stämman avslog
motionen.
 2. Dalarnas BF hade föresla-
git, att spelare, som spelar
flera finaler och som reser
hem mellan finalerna skall
kunna få reseersättning till
båda. Stämman biföll motio-
nen.
 3. Östra Mellansvenska BF
hade föreslagit att avgiften för
deltagare i SM-par skulle re-
duceras, om deltagarantalet
översteg 20% av distriktets
medlemmar. Stämman avslog
motionen, men såg positivt på
förslaget. TK fick i uppdrag att
försöka vidareutveckla tan-
karna i motionen.
Styrelsen hade föreslagit en
höjning av medlemsavgiften
med 20 kronor för att kunna
bibehålla nivån på ungdoms-

verksamheten. Det staliga stö-
det som vi tidigare erhållit (c:a
500 000:-) försvinner i och
med sammanslagningen av
förbunden. Stämman avslog
förslaget.
 Medlemsavgiften för 1999/
2000 är alltså 180:- kr för
samtliga seniorer och 0 kr för
juniorer.
Vid årets riksstämma kungjor-
des att nedanstående perso-
ner tilldelats följande utmär-
kelser: Årets Klubbledare blev
Thomas Winther, eldsjäl i
Sölvesborgs BS. Thomas hyl-
lades med vandringspokal
med replik samt blommor.
Lina Olofsson, Göteborg, sti-
pendium ur Eric Jannerstens
Minnesfond, 5.000 kr
Jessica Larsson, Sundsvall, sti-
pendium ur Eric Jannerstens
Minnesfond, 5.000 kr
Jenny Rudenstål, Stockholm,
stipendium ur SUBF:s
Ungdomsfond, 2.900 kr
Johnny Dahlén, Karlstad, Årets
Ungdomsledare
Eftersom ingen av dem var
närvarande vid mötet, har
utmärkelserna delats ut vid
andra tillfällen.

SM-veckan 1999
Vill du gärna kombinera som-
mar, sol, semester och bridge?
Missa då inte bridgefesten för
hela familjen, 1999 års SM-
vecka i Skövde, 31 juli – 8
augusti. Här finns tävlingar för
dig och mig. Välj själv om du
vill spela brons-, silver- eller
guldtävling. Passa samtidigt på
att kika på någon av alla de
SM-finaler som spelas under
veckans gång.

Välkommen till SM-veckan
1999!

Julklappstips 1
För fyra år sedan kom Trap-
pan, två år senare kom
fortsättningskursen Hissen.
Nu kommer den tredje boken
- Raketen. Raketen kostar så-
som de båda andra kurserna
60 kronor och omfattar hela
152 sidor. Raketen är skriven
av SVD:s bridgeskribent
Tommy Gullberg och är skri-
ven som att man spelar en lag-
tävling, man behöver inte gå
på kurs. I boken ställs man in-
för 3 st matcher om 24 givar.
Ring förlaget 0470-940 25.

Prenumerera på
Landslagsbulletinen
Bullen utkommer med jämna
mellanrum och innehåller
aktuell information om
Svensk Landslagsbridge. Rap-
porter med givar från spelade
tävlingar och mycket mer. Om
du är intresserad av att pre-
numerera, gör så här
1. Sätt in 280:- på SBF:s post-
giro: 25 10 42-8. 2. Ange på
talongen ·ditt namn ·betal-
ningsmottagare: Sveriges
Bridgeförbund · i meddel-
anderutan: att det gäller
landslagsbulletinen samt din
emailadress. Bulletinen leve-
reras enbart via email. De in-
täkter som kommer in på
landslagsbulletinen går
ograverat till sponsring för
spelare som behöver träning
i internationell miljö.

Julklappstips 2
Från Svenska Bridgeförlaget i
Tolg meddelas att man låtit sy
upp speciella bridgeslipsar
för herrarna och scarfes för
damerna . Dessa finns i be-
gränsad upplaga och säljs så
länge lagret räcker.  Intresse-
rad av flera julklappsförslag -
ring förlaget 0470-940 25.

PRO-AM tävling
I samband med OBS 3 kom-
mer samtliga landslags-
kandidater att deltaga i en in-
dividuell PRO-AM tävling.
Minst fyra internationella stor-
stjärnor kommer dessutom
att deltaga. Priset för delta-
gande i tävlingen är 1000:-.
Upplägget på tävlingen är två-
brickorsronder och 24
brickor, där en Pro alltid spe-
lar med en Amatör.
Anmälan och intresse till
Micke Melander 08-22 00 56.
OBS! begränsat med platser!
Tävlingen kommer att spelas
den 18 februari.

WBF simultan
Glöm inte att boka in WBF:s
simultantävling den 4-5 juni.
Anmälan till Micke Melander
på kansliet. Anmälan måste
ske före 15 april.

God Jul!


