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Sverige till VM på Bermuda!
I och med andraplatsen i sommarens EM kvalificerade sig
Sverige till VM slutspelet i
bridge, även kallat Bermuda
Bowl.

förbundet eller ring 08-22
00 56 och beställ. Du kan
också följa tävlingarna på
Internet via:
www.bermudabowl .com

Tävlingarna startar den 7 januari och Heja Sverige, och lycka till i
spelas på Bermuda. Att de äger rum VM!
just på Bermuda beror på att det var
där det hela startade för 50 år sedan.
Sveriges Bridgeförbund kommer dagligen att rapportera från mästerskapen.
Uttagna av landslagskapen Daniel Auby är:
Dessa pressreleaser går att beställa via
Tommy Gullberg, Lars Andersson, Mats Nilsfax eller e-post - om du vill ha dessa
land, Björn Fallenius, Peter Fredin och Magnus
Lindkvist. Coach blir Johan Ebenius.
releaser så skicka in din mailadress till

Höjd medlemsavgift i SBF
Vid årets riksstämma i Skövde
togs beslutet att medlemsavgiften skall höjas med 50 kronor
för budgetåret 2000-2001.
Detta är en kraftig höjning och
beslutet föregicks av en lång
debatt.

att komma in i Riksidrottsförbundet.
Sverige har tagit sig till VM-slutspel på
Bermuda i januari. Det massmediala
intresset är större än på länge.

Bakgrunden är att Sveriges Bridgeförbund, som i och för sig har en bra
likviditet, föregående år gick med en
förlust på 400.000 kronor och innevarande år beräknas gå en miljon back.
Det är helt klart, att förbundet inte kan
gå med en stor förlust år efter år, även
om det går att klara ett enstaka förlustår. Ett tungt skäl till problemen är
att Ungdomsförbundet upplösts och
tappat ett statsbidrag på drygt en halv
miljon om året.

Medlemsavgifter
Mästarpoäng
SM-tävlingar
Bingo-Lotto
Övrigt

Två alternativ
I detta läge fanns bara två alternativ, att
dra ner på verksamheten eller att höja
avgifterna. Bridgen seglar idag i medvind. Sporten är på väg att bli en olympisk gren, och har goda möjligheter

Intäkter

Medlemsavgifter
Mästarpoäng
SM-tävlingar
Bingo-Lotto
Övrigt
Totalt

Fortsatt satsning
Beslutet innebär, att vi har kvar ett
kansli med oförändrad servicenivå och
tre konsulenter, som reser runt och
stöttar klubbar och distrikt genom
utbildningar och informationsträffar.
Det innebär också att satsningen på
landslagen, förbättrat kursmateriel, en
högklassig tidning, ungdomsrekrytering och på utökad information via
Internet kan fortsätta.
Utgifter

2714
1041
978
571
995
6299

Handbroms?
Det kändes fel att i detta läge dra i
bromsarna, utan såväl styrelsen som
riksstämman bedömde, att förbundets medlemmar, som de representerar, skulle acceptera de bakomliggande
tankarna.

Kansli
Svensk Bridge
Styrelse
Landslag
Övrigt

Kansli
Svensk Bridge
Styrelse
Landslag
Övrigt
Totalt

2148
1023
190
857
2507
6725
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Årets
tävlingsprogram
1999
November
27-28 Allsvenskan III
December
4-5
JSM-par final
9
Nordisk Simultan
11-12 OBS II Open
15
Sista anmälningsdag: SM-lag
och Allsvenskan div IV
2000
Januari
7-21 Bermuda Bowl, Bermuda
22-30 Juniorrally III
Februari
6
Normal speldag: SM-par kval
19
Sista speldag: JSM-lag
Mars
4-5
Utbildningshelg Uppsala
5
Sista speldag: SM-par semi
12
Sista speldag: SM-lag kval
15
Sista speldag: Allsv. div IV
18-19 Junior-OBS II och Damer
20-26 EM-mixed
April
1-2
JSM-lag final
8-9
SM-lag semi
8-16 Juniorrally IV
10-23 Nybörjarträffen
16
Sista speldag: SM-par mixed,
veteran och damer semi
21-24 OBS III Open
Juni
1-3
Riksläger för juniorer
2-3
World Wide Bridge Contest
2-4
SM-lag final
?
NM-lag, Island

Mailadresser Utbildningshelg
Nästa utbildningshelg kommer att äga
Sveriges Bridgeförbund går
över alltmer från traditionsenlig snigelpost till det mycket
mera ekonomiska och snabba
alternativet e-post.
För att möjliggöra detta krävs att
vi har medlemmarnas e-postadresser.
Skicka gärna in dem till kansliet;
mwa@bridgefederation.se eller be din
klubb samla ihop adresserna och skicka
in dem. Vill du veta om vi har någon
adress angiven på dig kan du alltid
kolla in bridgeförbundets databas på
Internet. Adressen till den är
db.bridgefederation.se.

rum i Uppsala, den 4-5 mars. Se till
att ta chansen till vidareutbildning av
klubbens funktionärer. Mera information kommer att skickas via Internet,
nyhetsbulletiner och klubbutskick.
Seminarier för tävlingsledare, bridgelärare, ungdomsledare och om rekrytering kommer att arrangeras. På
utbildningshelgen erbjuds såväl möjlighet att bli diplomerad bridgelärare
som att bli licensierad tävlingsledare.
Anmälan och frågor till Micke Melander 08-22 00 56.

Juniorrally

Nya juniorrallytävlingar i januari och
april. Har du minst ett bord med juniorer på klubben kan du arrangera ett
heat. Resultat och mera information
finns på Internet. Vill du ändå veta
mera så ring Björn Gustafsson på
kansliet 08-22 00 56.

SM veckan
Internet

Sveriges Bridgeförbund finner du på
www.bridgefederation.se. Söker du
information om klubbar, medlemmar,
mästarpoäng och liknande, använd
medlem på nätet; db.bridgefederation.se

Vecka 31, arrangeras nästa års SMvecka. 29 juli - 6 augusti i Skövde.
Som vanligt kommer vi att hålla till på
Billingehus. SM-veckan är ett arrangemang som växer från år till år. Se till att
anmäla boende i tid om rum önskas
på hotellet, ifjol var det fullsatt vissa
av dagarna. Mera information om det
hela med anmälningsblanketter o.s.v.
kan du antingen hämta på Internet
eller finna i februari numret av Svensk
Bridge.

Sveriges Bridgeförbund finns på:

www.bridgefederation.se

