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Nya systemdeklarationer!
Sveriges Bridgeförbund har
tagit fram nya systemdeklarationer.
Dessa är utskickade till
samtliga distriktsförbund för
vidare befordran till Sveriges alla klubbar.
Om någon klubb skulle vilja
trycka upp egna med klubbens emblem på, går det
också bra, kontakta kansliet. Tar era nya deklarationer slut så kan ni beställa
flera (i rimlig mängd) till
klubben från kansliet.
har utrymme för dels hur
många kort i färgen varje
En stor skillnad på de nya bud lovar samt hur många
deklarationerna förutom att prickar man fått på öppde är större ☺ är att de ningsbudet.

Bingolotto fina pengar!
Ni säljer väl bingolotto. Lotterna är i särklass den
bästa intäktskällan för våra
klubbar. Om man säljer
så lite som 10 lotter i
veckan så inbringar det

ändå under ett år nästan
10 000 kronor! Mer information om var ni kan fixa
det här med bingolotto
får ni från kansliet.

Tråkigt?

Har ni det tråkigt på klubben? Behöver ni få nya
idéer? Saknar ni pengar
till er verksamhet? Vill ni
prova på nya spelformer? Ja, listan över
frågor kan göras lång.
Alla dessa frågor och
många fler får ni svar på
i SBF:s klubbfunktionärsutbildning.
Beställ materialet från
kansliet idag! Materialet
är lämpat för såväl helgkurs som till diskussionsunderlag i samband med
styrelsemöte.
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Tävlingsprogram 2000-2001
2000
Juli
6-16

JEM i Antalya, Turkiet

2001

dag SM-lag och All- 22-28 Juniorrally 4
svenskan div IV
Maj
18-20 SM-lag final

Januari
29-6 SM-vecka i Skövde 22-28 Juniorrally 3
28-9 OS i Maastricht, Hol- 27-28 OBS II damer
land
Februari
September
9-11 OBS III open
11-17 Juniorrally 1
25
JSM-lag kval (Sista
1-30 Skolkampen
speldag)
30-1 Allsvenskan omg. I
Mars
Oktober
4
SM-par semi, Sista
1-31 Oktobersilver
anmälningsdag
7-8
OBS I open
11
SM-lag kval och All13-15 Distriktsträff
svenskan div IV (Sista
21
JSM-par semi, Gem.
speldag)
speldag
17-18 OBS II juniorer
28-29 Allsvenskan omg. II 19-25 EM-par öppen klass
och veteraner i JeruNovember
salem, Israel
4-5
OBS I juniorer
6-12 Juniorrally 2
Mars/April
11-12 OBS I damer
31-1 JSM-lag final
17
Nordisk Simultan
18-19 Utbildningshelg
April
25-26 Allsvenskan omg. III 7-8
SM-lag semifinaler
9-22 Nybörjarträffen
December
22
Semi SM-par open,
2-3
OBS II open
Mixed, Vet. och
9-10 JSM-par final
Dam (Sista spel15
Sista anmälningsdag)

Juni
8- 9? World Wide Bridge
Contest
17-30 EM-par damer, EMlag öppen klass,
damklass och veteraner i Madrid.
?
NM-lag för juniorer

Medlemslistor

Medlemslistor kommer i
augusti. Skicka gärna
ändringar löpande till
kansliet. Det är redan nu
för
sent
att
skicka
adressändringar till nästa
nummer
av
Svensk
Bridge.
KOM IHÅG! Att så snart det
nya spelåret börjar rapportera in vilka juniorer
som är aktiva och därför
skall ha tidningen med
mera. Med tanke på att
de inte erlägger någon
medlemsavgift så sker
inte den uppdatering som
görs med övriga medlemmar.
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Riksidrottsförbundet

Som bekant blev Sveriges
Bridgeförbund inte medlemmar i RF vid deras förra
stämma. Nu är det drygt ett
år kvar till de har stämma
igen och vi ligger i startblocken för att göra en
offensiv satsning för att
komma med i nämnda
organisation. RF håller på
med att se över sin portalparagraf som tidigare har
varit vårt hinder att vara
med. Detta tillsammans

med medlemskapet i SISU
(RF:s studieorganisation) var
som bekant resultatet av
den förra ansökan. Skall
man tro en del korridorssnack i frågan så verkar
det i princip vara klart att vi
kommer att komma med.
Men vi tar inte ut något
i förväg utan räknar med
att sakta men säkert intensifiera vårt lobby och informationsarbete med att
komma med i RF.

Inga tävlingsledare?

Allsvenskan

Beställ Steg 0, ett material
för rudisar inom tävlingslederi. Kanske har klubbens TL
blivit sjuk för kvällen är bortrest eller liknande - någon
måste ta över - vad gör ni?
SBF har tagit fram guiden
som löser era problem,
beställ Steg 0 från kansliet.

Stadgar

I samband med sammanslagningen av SUBF och SBF
och att mångar förändringar har gjorts vid tidigare
riksstämmor har vi känt oss
manade att ta fram nya.
I detta utskick bifogas förbundets stadgar.

Steget(t)

Så heter det nya kursmaterial som tagits fram av
förbundet. Materialet kan
beställas på Svenska Bridgeförlaget (0470-940 25).
Såväl OH-bilder som lärarhandledning och givar
finns att beställa som kompletterande material för
dig.
Den nya kursen som är
en kort variant av Trappan
har under våren arbetats
om tillsammans med SISU,
resultatet av detta är att
det numera är godkänt av
Ni glömmer väl inte bort staten som studiecirkelmaatt anmäla in era nya lag terial.
till allsvenskan för nästa
säsong.
Anmälan
till Kontakta SISU i ditt distrikt
distriktsförbundet för med- om du vill ha mera informaverkan i division 4. Nästa tion om bidrag och andra
säsongs speldatum för divi- typer av stöd som kan ges
sion 1-3 är för omgång vid bridgekurser. SISU har
1, 30 september - 1 vad gäller detta olika regler
oktober, för omgång 2, i alla distrikt och man kan
28-29 oktober och 3, 25-26 inte generalisera. Om ni
november. Distriktsförbun- inte vet vem ni skall kondet fastställer datumen för takta ring kansliet.
division 4. Resultat med
mera för allsvenskan när Förbundets samlade kursserierna väl startat finner du material är alltså Steget(t),
alltid på Internet. Här bifo- Trappan, Hissen och Rakegas en bilaga om allsvens- ten. Ring Svenska Bridgeförlaget för mera information
kan för nästa säsong.
(0470-940 25).
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Internet

Rikskonsulenter

SBF har tre rikskonsulenter
som finns placerade på
lite olika platser i landet.
I Skåne finns Göran Lindberg, i Värmland finner ni
Ralf Byström och pendlande mellan Stockholm
och Sundsvall finns Micke
Melander.
Om ni vill ha besök av
någon av dessa hör av er
direkt till den ni vill ha besök
av. De hjälper gärna till vid
informationsträffar, skolbesök eller vad det kan vara
för upptåg ni hittat på.

Ring följande nummer:

Micke
Raffe
Göran

070-939 72 25
070-577 72 92
070-892 02 04.

Tävlingsbestämmelser

Snart stundar ny tävlingssäsong för oss bridgespelare.
Vi bifogar i detta utskick
tävlingsbestämmelserna
för nästa år. Den kanske
största förändringen ligger
i förändringar av SM-par
finalen. Du kan enkelt se
alla gjorda förändringar
från tidigare år genom att
de är markerade med
rött.

Ett besök av Göran Lindberg
kanske?

Kontaktproblem?

Du som fått detta utskick
i brevlådan finns angiven
som kontaktperson för din
klubb. OM ni utan att vi vet
om det har bytt kontaktperson ber vi dig a) meddela
oss vem som är ny kontaktperson och b) överlämna
dessa papper till den som
är ny. Om så inte sker är
risken att vi kommer att
informera fel personer överhängande.

Sommarbridge

Många vill annonsera sin
sommarbridge på Sveriges
Bridgeförbunds sidor på
Internet. Vi annonserar normallt sett inte ut något
annat än förbundets egna
tävlingar samt gör reklam
för kommande guldtävlingar. Men det finns en
sektion som heter Inbjudningar till klubb och distriktstävlingar, där kan ni själva
annonsera om er sommarbridge!

På Sveriges Bridgeförbunds
webbplats www.bridgefederation.se kan ni finna den
mesta information som
finns om bridgeförbundet.
Sidorna uppdateras dagligen och innehåller bland
annat en databas som
heter ”Medlem på nätet”.
I denna databas kan ni
dels finna information om
alla medlemmar i förbundet, om de betalt sin medlemsavgift osv. dels kan ni
också kolla in mästarpoäng, rankingpoäng och lite
annat smått och gott. Det
finns dock en del uppgifter som ej publiceras, en
sådan uppgift är personnummer. Om någon av
era medlemmar också vill
skydda sin bostadsadress
och telefonnummer så gör
man det genom att ringa
till kansliet.

Adresskalender

SBF:s årliga adresskalender
är publicerad. Den bifogas
detta utskick och om flera
önskas vänd er till kansliet det finns en liten överupplaga för ändamålet.
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SM veckan 2000!
resultat,
report a g e
m m .
Nyhetsbulltinen
innehåller naturHär finns tävlingar för alla. l i g t v i s
också
Välj själv om du vill spela
brons-, silver- eller guldtäv- informa- Lag Skalman från Uppsala vann Chairmans Cup
ling. Passa samtidigt på att tion om ifjol - vem vinner i år?
titta på någon av alla de vad som komma skall.
Med utgångspunkt från
SM - Finaler som spelas
Billingehus erbjuder den
under veckans gång. Vi Anmälan krävs i förväg härliga omgivningen en
ses!!
endast till lagtävlingen semestervecka
med
Bridgeveckan för alla
Vill du gärna kombinera
sommar, sol, semester och BRIDGE? Missa då inte
bridgefesten för hela familjen, 2000 års SM - Vecka i
Skövde, 29 juli - 6 augusti.

Chairman´s Cup. Till övriga
tävlingar räcker det att vara
på plats i utsatt tid. I SMfinalerna får dock endast
kvalificerade par deltaga.
Utslagna lag och lag från
damfinalen får chans till
återkval i ”Andra chansen”
på måndag förmiddag för
I år kommer vi att spela i fortsatt spel i Chairman´s
Skövde vecka 31, 29 juli till Cup. Damfinalen spelas
6 augusti, med guld- silver- redan första helgen,
och bronstävlingar så gott
som varje dag.
veteranfinalen måndag-tisSM-veckan är som alla
andra
bridgeveckor
avsedda för alla sorters
bridgespelare
och deras familjer. Skillnaden är bara att SM-veckan
är så mycket större.

många möjligheter. Det
finns allt från aktiviteter som
golf, boule och bågskytte till
bad, friluftsliv, kanotpaddling och fiske. I Skövde är
det nära till nöjet och kulturen . Varför inte besöka
Skara Sommarland?

Hotellrum bokas via Sveriges Bridgeförbunds kansli
08-22 00 56 eller via Internet. Även under SM-veckan
kan man i mån av plats
dag, mixedfinalen onsdag- boka rum vid informationsVarje morgon kommer en torsdag, och parfinalen disken i Blå Hallen.
nyhetsbulletin med infor- börjar redan 10.00 på fremation om gårdagens dagen.
Välkomna till Skövde!
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