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Sverigelotten kostar bara 25 kronor.

För bara 25 kronor så har du chans att vinna en miljon direkt på skrapet. Får du
symboler (OBS! oavsett belopp) så har du vunnit högvinsten med chans att vinna
12,5 miljoner i vår dragning i Sveriges Television. Sverigelotten finns där andra skr
finns och säljs dessutom av Sveriges föreningar som får en stor del av överskottet
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NOTISER

SPADER NÅR KLUBBARNA I JUNI

Tävlingsprogram 04-05*

Då menar vi inte att klubbarna ska få spader,
utan projektet spader. I juniutgåvan av

Tävlingsprogrammet omfattar samtliga

tidningen BRIDGE kommer lösenorden

SM-tävlingar, Allsvenskan div 1-3, OBS-

2005
JANUARI

för den nya hemsidan. Det är ditt medlems-

tävlingar och nationella guldtävlingar1) för

15

Sista anmälningsdag SM-lag

nummer MID och lösenordet är fyra siffror.

spelåret 2004-2005. Dessutom ﬁnns en

17-23

Juniorrally 3

Vid lanseringen är det några viktiga funktio-

del andra viktiga datum medtagna liksom

29-30

OBS-2 Öppen klass, OBS-1

ner som ﬁnns från start, de är:

i förekommande fall NM-, EM-, VM- och

• Hemsida i spaders skal
• Spelkalender
• Ändra i medlemsregistret direkt
• Skapa artiklar under sin egen hemsida
• Egen anslagstavla / forum
• Skicka upp resultat från tävlingar (PBN)
• Samt länkar till egna sidor
Det innebär att klubben kan ﬂytta sin
beﬁntliga information till spader under som-

Damer – båda Stockholm
Sista speldag Allsvenskan div 4

OS-tävlingar.

30

2004
JULI

FEBRUARI
12-13

OBS-2 Juniorer, Stockholm

8-18

ACBL Sommarmästerskap, NY

14-16

WBF Junior-VM, individ, NY

MARS

17-24

WBF Junior Camp, New York

6

Sista dag SM-par Öppen klass

10-20

ACBL Vår, Pittsburgh,

AUGUSTI

Pennsylvania

1-11

EBL Junior-EM, Prag

12-13

JSM-Final lag, direktﬁnal, Sthlm

28

Allsvenskan div 1-3, omg 1

20

Sista speldag SM-lag kval

maren och vara förberedd till höststarten.

SEPTEMBER

Mer information ﬁnns i BRIDGE nr 1

APRIL

6-12

Juniorrally 1

2004.

1-30

Aprilsilver

25-26

Allsvenskan div 1-3, omg 2

2-3

SM-lag semiﬁnaler

8-10

OBS-3 Öppen klass,

OKTOBER
1-31

Oktobersilver

2-3

OBS-1 Öppen klass, Stockholm

8-10

Europacupen, klubblag, Barcelona

9-10

OBS-1 Juniorer, Stockholm

15-17

Distriktsträffen, Skövde

24-30

WBF Universitets-VM, Istanbul

24-6

WBF Olympiska Spelen, Istanbul

NOVEMBER

ort ej bestämd
11-24

Nybörjarträffen

16-17

Träningshelg för dam- och
juniorer

24

Sista dag för semiﬁnaler i
SM Damer, Mixed, Öppen klass
samt Seniorer

25-30

Juniorrally 4

MAJ

1-6

WBF Mixedlag-VM, Istanbul

15

Sista anmälningsdag Allsv. div 4

17-21

Utbildnings”helg”

18-28

ACBL Höst, Orlando, Florida

22-28

EBL Simultantävling

JUNI

27-28

Allsvenskan div 1-3, omg 3

4-5

World Wide Bridge Contest

29-5

Juniorrally 2

20-3

EBL Öppna Europamästerskapen,

DECEMBER
11-12

JSM-Final Par, direktﬁnal, Sthlm

3-7

NBU Nordiska Mästerskapen

3-7

Rikslägret

20-22

SM-Final lag, Linköping

Teneriffa
* Komplettering av kalendern görs sedan
MPK beslutat om guldtävlingar.
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F Ö R K L U B B E N O M D E T TA N U M M E R

NOTISER

Varsågod
Här kommer en ny upplaga av Klubb- och Distriktstidningen.
Det är mycket intressant som händer just nu, det som berör
klubbarna vill vi informera om här.
MINIMIANTAL MEDLEMMAR
Stämman beslöt i oktober 2003, att det

Björn Gustafsson Kanslichef
bgu@bridgefederation.se

För förbundet är de kommande EM-tävlingarna i Malmö
den stora händelsen, men för klubbarna är säkerligen
Spaderprojektet det viktigaste. Det innebär att förbundets
hemsior kraftigt moderniseras, men det viktigaste är att
klubbarna får egna sidor, ja till och medlemmarna. Det
ﬁnns också en samordning inbyggd i systemet, så om
exempelvis ett speldatum ändras i förbundets tävlingsprogram, så fortplantas ändringen direkt till de distrikt och
klubbar, som har detta kopplat till sina tävlingsprogram.
De beslut, som togs på riksstämman i höstas och konsekvenserna av dessa försöker vi ochså belysa.
Rent allmänt kan vi konstatera en kraftig uppgång av
antalet medlemmar och en känsla av att vi beﬁnner oss i
en mycket dynamisk period. Se till att din klubb eller ditt
distrikt hänger med när Spader och Ruterprojekten går
vidare. Såväl kansliet som konsulenterna hjälper er gärna.

FOLKSPEL

i anslutna klubbar måste ﬁnnas minst 8
medlemmar.
Från detta kan distrikten söka dispens,
om de ﬁnner det lämpligt. Rekomendationen är att detta sker under våren 2004. Så
att alla startar efter de nya regelverket i och
med den nya säsongen.
I praktiken innebär detta, att små
klubbar utan verksamhet, inte kommer att
accepteras, medan dispens kommer att ges
till klubbar med en meningsfull verksamhet.

PRAKTISK KONSEKVENS
Den praktiska konsekvensen av beslutet
blir, att alla distrikt måste inventera sina
små klubbar, och bedöma vilka som har en
meningsfull verksamhet.

Försäljningen av Bingo-Lotter har som bekant gått ner

SKOLKAMP

kraftigt, varför det är extra viktigt att anstränger sig att sälja

Det är snart sommarlov och med andra ord

lotter, annars riskerar vi att Bingo-Lotto försvinner.

hög tid att planera in höstens kampanj för

Som en ersättning har Folkspel startat två nya spel. Det

att rekrytera ungdomar på skolorna. Vill du

första är Sverigelotten, som är en vanlig skraplott, med

ha mera information, tips och idéer kontakta

höga vinster och dragning i TV med Magdalena Forsberg.

konsulenten Roger Olsson. Material beställer

En annan möjlighet är att spela förströelsespel på nätet

du som vanligt på materialcentralen i Tolg!

via klubbarnas hemsidor. De som spelar betalar 30 kronor i
månaden, varav hälften går till den klubb spelaren väljer att
stödja. Tiita in på www.folkspel.se om du är intresserad.
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F Ö R K LU B B E N M E D LE M S S K A P E T O C H A V G I F T E R

NOTISER

NY KONTAKTMAN?
Har ni bytt kontaktman för klubben? Om så
är fallet meddela snarast kansliet vem som är
den nya kontaktmannen, annars riskerar ni
att klubbens post kommer på avvägar.
Ny kontaktman skickar ni med fördel via
e-post till bal@bridgefederation.se. Det går
också bra att ringa om ni hellre vill det,
08-545 270 51.

KLÖVERNÅL I GULD?
Många som spelat ihop 10 000 bronspoäng

Medlemsskap och
avgifter
En spelare kan inte vara medlem i Förbundet Svensk Bridge,
även om många (även vi) ibland slarvigt säger så. Spelarna
är medlemmar i sina klubbar och klubbarna är anslutna till
Svensk Bridge via sina distriktsförbund.

har efterfrågat att få köpa den ursnygga
klövernålen i Guld.
Nålen var slutsåld ett tag men ﬁnns
återigen i lager. Nålen kostar 1 500:-, vilket
är självkostnadspris!

Enligt gällande stadgar, även de gamla, är

prova på. Om spelaren återkommer skall

klubbarna skyldiga att betala förbundsavgif-

hon / han bli introduktionsmedlem. Detta

ter för alla sina medlemmar, även om det i

var enkelt.

praktiken av administrativa skäl är medlemmarna, som betalar in pengarna.

E-POST ADRESSER?

BESLUT VID RIKSSTÄMMAN

Som vanligt påminner vi om att vi gärna vill

Vid riksstämman beslöts att spelare, som

ha in e-post adresser till så många klubb-

inte är medlemmar i en ansluten klubb, inte

medlemmar som möjligt. Om ni inte har

får delta i spelet på anslutna klubbar. För att

uppdaterat era e-postadresser på länge kan

underlätta övergången till de nya reglerna

det vara dags för en översyn. Detta är extra

beslöts också, att helt nya medlemmar (eller

viktigt för er som framförallt sitter i styrelser

medlemmar som varit borta i minst tio år)

eller på annat sätt är aktiva som funktionärer

får gratis medlemsavgift för innevarande och

inom Svensk Bridge. Även klubbens egen

nästa verksamhetsår, så kallade Introduk-

e-postadress är intressant!

tionsmedlemmar.
Observera, att det är respektive klubb,

BRIDGEFESTIVAL 2004

Hur gör man om spelare, som varit med
en tid, inte vill bli medlemmar?
Det är också enkelt. Då får de inte deltaga
i klubbspelet.
Hur gör man med spelare, som spelar
ytterst sporadiskt, och som inte vill bli
medlemmar?
Det är faktisk lika enkelt. De får inte
heller deltaga i klubbspelet. Medlemsavgiften skall motsvara medlemskapet och
bordsavgiften själva
spelet.

som bestämmer för vilka man skall ansöka
om introduktionsmedlemskap, men det

I skrivande stund är det drygt ett halvår kvar

är inte tänkt så, att de som varit med

till årets, decenniets och kanske den genom

i ﬂera år, utan att vara medlem-

tiderna största bridgehändelsen i Sverige. Vi

mar, skall bli introduktions-

kommer då att stå som arrangörer av öppna

medlemmar.

EM-lag parallellt med vår egen bridgefestival. Detta är en händelse ingen bridge-

Hur gör man om det

spelare får missa! Här ﬁnns tävlingarna för

kommer en helt ny spelare,

allt från den ordinäre klubbspelaren till de

som vill vara med?

riktiga proffsen. Boka rum och anmäl dig till
tävlingar på www.bridgefestival.net

Välkomna spelaren
och låt henne / honom
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NOTISER
TELEFONLISTA

Vad kan
konsulenten göra?
Våra rikskonsulenter ﬁnns till för att ge din klubb och ditt
distrikt en omfattande service oftast utan att det kostar
något.

KANSLIET
Om du inte vet vem du skall prata med ring
växeln på kansliet 08-545 270 50 och vill du
faxa är numret 08-545 270 58.
Vet du å andra sidan vem du skall tala med
är direktnumren samt e-post som följer:
Birgitta Alandh

08-545 270 51

bal@bridgefederation.se
Boka din rikskonsulent för att
informera om:

Boka ett klubb- eller

RAFFE

distriksbesök av din rikskon-

kursutbud

MATERIALCENTRALEN (TOLG)
Sten Alfedsson

RALF BYSTRÖM

• Bridgens underbara värld

Värmland-Dal, Bohuslän-

• Skolbridge och skolkampen

Dal, Gävleborg, Jämtland/
Härjedalen och Västerbotten

• Bridge på schemat

LARSSON

• Etik, klubbkänsla och att
rekrytera
• Beräkningsprogram. Ruter

THOMAS LARSSON

Varför inte för att genomföra

Stockholm, Göteborg,
Uppland, Mälardalen, Halland och Örebro

MICKE

weekendkurs för nybörjare
eller mindre rutinerade (fortsättningskurs)?

070-999 52 79
08-545 270 55

tla@bridgefederation.se

MICKE MELANDER
Medelpad, Ångermanland,
Dalarna och Norrbotten

PRESSMEDDELANDEN
Förbundet skickar regelbundet ut pressmeddelanden till såväl bridgeskribenter som till

eller silvernivå?
använd-ningen av Ruter,

0703-144 661

twi@bridgefederation.se
Thomas Larsson

tävlingsledarkurs på klubbEller kanske en kurs i

070-577 72 92

rby@bridgefederation.se
Thomas Winther

bildningsförbund)
något annat skräddarsytt

070-654 65 68

mme@bridgefederation.se
Ralf Byström

• SISU (idrottens eget
• Aktuella regelverk, eller

KONSULENTERNA
Micke Melander

till idrotten
i Förbundet Svensk Bridge

0470-79 42 50

sten.alfredsson@bridgefederation.se

• Ett erbjudande från bridgen
• Varför ska jag vara medlem

08-545 270 54

bgu@bridgefederation.se

maila. Se kontakter till höger:

och allt trycksaksmaterial
• Kurser, kursmaterial och

08-545 270 52

tiv@bridgefederation.se
Björn Gustafsson

sulent genom att ringa eller
• Förbundet Svensk Bridge

Thomas Ivarsson

övrig media. Du kan få samma pressinfor-

THOMAS WINTHER

mation till din e-postadress. Skicka dina
e-postuppgifter till bgu@bridgefederation.se

Västergötland,
Östra Mellan-svenska,
Gotland, Jönköping, Skåne
och Sydöstra

och meddela att du vill ha pressmeddelanden från Svensk Bridge.

WINTHER

K LU B B NYTT
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NOTISER

RUTERUTBILDNINGAR
Fler och ﬂer arbetar med Ruter i klubbverksamheten. Antalet distribuerade program är
drygt 400. Fler än 150 klubbar rapporterar

Nytt om kurser och
material

mästarpoängen kuponglöst och digitalt
direkt till Svensk Bridge.
Varför har din klubb ännu inte kört igång
med Ruter-uträkning av klubbtävlingarna?
Saknar ni kanske programvaran? Den
kostar inget, kontakta bara kansliet.
Vill ni ha hjälp med att arrangera

På utbildningssidan händer det massor av saker just nu.
Förutom de två nya kursböckerna Den rätta vägen och Den
breda vägen som redan ﬁnns ute så kommer ytterligare två
böcker.

internutbildning i Ruter för era klubbtävlingsledare eller göra sammandrag för

Det är Göran Petersson som är författare till

för snabb inlärning som är framtagen med

dem i ert distrikt?

dessa böcker. För den tredje kursboken gäller

inriktning för gymnasieskola med 50-100

att den ska ﬁnnas att få till säsongsstarten

poäng. Passar också utmärkt att ha som

kan ge er tips om hur man i Ruter kan räkna

i september i år och den fjärde, som är en

studiematerial för snabbkurser över en helg

Individuella tävlingar och Facitbarometrar

sammanfattning av de tre kursböckerna,

för t.ex. ungdomar.

och mycket mer.

planeras att komma ut i januari -05.Övrigt

Kontakta då er rikskonsulent som också

UTB-material som ligger i framtiden är:
Kursbok i spelteknik kallad Den säkra

JUNIORMEDLEMMAR

vägen, mest ett självstudiematerial men går

Om din klubb har fått, eller får in, nya

också utmärkt att ha som kursunderlag för

juniorer i verksamheten se till att dessa

rutinerade klubbspelare som vill utveckla sitt

omgående rapporteras in som medlemmar

spel.

till kansliet. Dels för att de ska få tidningen

Kursbok om stark klöver kallad Den

Nytt kursmaterial är också på gång för
Bridgelärare, Tävlingsledare och Klubbfunktionärer.
En ny uppdaterad kurs för Ruter ligger
likaså under bearbetning.
I övrigt på utbildningssidan jobbar vi
för fullt med en fortsättning på förra årets
succé med UTB-vecka. Denna kommer

Bridge och dels för att förbundet ska veta

starka vägen. Vi lanserar en kurs bok med ett

att äga rum 17-21 november i år. Ort för

om dem och kunna skicka ut information

standardsystem för de som vill lära sig stark

denna återkommer vi med snarast. Även i år

direkt om tävlingar, läger etc.

klöver från grunden.

kommer den att innefatta både Tävlingsle-

Återigen glöm inte att rapportera in alla era

Kursbok för ungdomar. En kursbok

dare, Bridgelärare och Klubbfunktionärer.

juniorer, tänk på att en klubb inte betalar
några medlemsavgifter för sina juniormedlemmar till SB.

JUNIORRALLY

Nationellt handikapp

Redan nu kan ni anmäla er för att vara med
i Juniorrallyt nästa år. Beställ ert material
från Materialcentralen i Tolg. Tips och
idéer på verksamheten får du från din rikskonsulent. Ta chansen att låta era juniorer

Som framgått av artiklar i tidningen Bridge,

spela en ren juniortävling.

hänsyn tas till startfältets spelstyrka, när ett

planeras ett system för Nationellt Handikapp

resultat skall bedömas.
Inledningsvis ingår bara partävlingar och

till 2004-07-01. Tanken är främst att spelar-

bara de tävlingar som räknats med Ruter,

nas Handikapp skall spegla deras spelstyrka,

men det är mycket nog för att Handikapp

nu på ett bättre sätt än tidigare, eftersom

skall bli intressant för spelarna.
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FÖR KLUBBEN SISU

Ska du hålla kurs i höst?
Som bekant är bridgen med i SISU, idrottens eget bildningsförbund, sedan ﬂera år. SISU
Idrottsutbildarna är med andra ord de som vi ska samarbeta med, när det gäller kurser och
utbildningar, som vi har på våra klubbar och i våra distrikt.
Vi är genomgående dåliga på att utnyttja

idéer till diskussionsunderlag som man kan

de resurser som SISU ställer till förfogande

genomföra på sin klubb eller under kursen

för bridgen. Det borde vara en självklarhet

som t.ex. ett led i att förbättra klubbkänslan

för såväl klubbarna som distrikten att ta en

och få ﬂer att engagera sig i klubbarbetet.

omgående kontakt med sitt SISU distrikt

Diskussionsunderlag om bridgelagar, spelets

redan när någon kurs eller utbildning

etik, Trivsel 2000 och många andra ”god-

planeras.

blad om SISU 2003 från Sten Alfredsson

saker” ﬁnns i innehållet. Beställ hem ett ex

Det är inte bara vid kurser och utbild-

på Materialcentralen i Tolg, 0470-79 42 50

eller två, också detta från Sten på Material-

ningar som SISU Idrottsutbildarna kan ställa

eller sten.alfredsson@bridgefederation.se och

centralen.

resurser till förfogande. Även vid annan

du får massor av information om vad SISU

gruppverksamhet och vid kulturprogram

Idrottsutbildarna kan hjälpa till med.

som planeras på din klubb eller i ditt distrikt
kan SISU ge stöd och hjälp till.
Rekvirera Ska du hålla en kurs? Fakta-

Det ﬁnns också anledning att påminna

Om du vill diskutera frågor kring kurser
och utbildningar innan du kontaktar SISU,
hör av dig till någon av rikskonsulenterna

om studiecirkel-materialet ”Bridgens under-

Ralf Byström, Thomas Larsson, Micke

bara värld”. I det materialet ﬁnns det många

Melander eller Thomas Winther.

MP-utdrag på nätet
För några år sedan introducerades ”Medlem
på nätet”, där medlemmarna via Internet
kunde kontrollera att deras inskickade
mästarpoäng var korrekt registrerade.
Samtidigt minskade intresset för per
post utskickade MP-utdrag, eftersom en
klar majoritet av medlemmarna redan
sett detta på nätet. Svensk Bridge kunde
inte gärna sluta skicka ut bekräftelser på
inskickade MP, eftersom inte alla hade
tillgång till Internet, samtidigt som denna

hantering stal tid och pengar från mera
angelägna arbetsuppgifter.
Lösningen blev att sluta skicka MPutdrag, men att se till att dessa gick att
skriva ut från ”Medlem på nätet” och att
informera klubbarna om denna möjlighet.
Det första gick bra, men det verkar inte som
om klubbarna tagit till sig denna möjlighet att hjälpa de medlemmar, som saknar
Internet.
Om man går in på klubbens sida, ﬁnns

K LU B B NYTT
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till vänster under rubriken Mästarpoäng
texten MP-utdrag: 1 2 3 6. Om man
klickar på 1 får man MP-utdrag för de
medlemmar, som skickat in MP den senaste
månaden, 2 ger de två senaste månaderna
osv.
Utdragen kommer på skärmen, och man
kan själv välja, om man vill skriva ut alla
eller bara utvalda medlemmar.
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Materialcentralens prislista
KURSMATERIAL

En giv för framtiden instruktiva och roande

Den Rätta Vägen - Vår NYA grundkurs

givar presenterade av svensk bridgeelit.

av Göran Petersson

HELA beloppet tillfaller svensk ungdoms-

Elevhäfte .......................................... 70.00

bridge ............................................... 79.00

Lärarhandledning ............................. 60.00

A-4 pärm märkt ”Klubbhandbok” .... 25.00

OH färg ......................................... 250.00

Bildekal .............................................. 5.00

OH svart/vit ................................... 200.00

Bridge-pin ........................................ 10.00
Sten Alfredsson TL 1 Tävlingsledare på

Den Breda Vägen - Vår NYA grundkurs 2

hemmaplan ...................................... 40.00

av Göran Petersson

Anders Wirgren Lär dig spela bridge

Elevhäfte .......................................... 70.00

i TV ................................................. 65.00

Lärarhandledning ............................. 60.00
OH färg ......................................... 250.00

Budlådor

OH svart/vit ................................... 200.00

Bridge Partner Originalet!
Set om 4 lådor med budkort och

Steget(t) - Snabba kursen ................. 50.00

fästen .............................................. 275.00

Bridgens underbara värld För studiecirkel.

Bridge Partner 2002 Hemmafavoriten

Framtaget i samarbete med SISU ...... 75.00

Set om 4 lådor med budkort .......... 250.00
Budkort

Vita lägerkursen

Bridge Partner per bord/4 lekar ..... 150.00

Elevhäfte .......................................... 50.00
Lärarhäfte med alla svar .................... 60.00

ÖVRIGT MATERIAL

Guidekort Par, individuellt utskrives på

Ungdomskurser / tidningar

begäran. Ring för besked.

Blaskan 1, Slut

Per bordskort ...................................... 5.00

12 stenklara sidor för kortlirare Slut

NYA Deklarationen. 50/bunt ......... 25.00

Blaskan 2 — 16 stenklara sidor för kortlirare

Kortlekar ........................................ 14.00

GRATISMATERIAL

Nyhet! Kvalitetslek från Offason. Baksida

Aﬃscher / Broschyrer

LEVERANSVILLKOR

med Svensk Bridge logo röda/blå. Engelsk

För kurs — “Kom och provspela bridge”

Om inget annat överenskommes sänds varor

beteckning: AKQJ Svart, röd, orange, grön .

För Skolkampen

som brev eller postpaket.

7-bar codade för brickläggning ......... 20.00

Våra vanligaste domslut A-4-blad

Porto-/fraktkostnader debiteras netto + 15

Handikapphjälpmedel

Bridge vad är det?

kr expeditionsavgift.

Korthållare Armstrong ...................... 60.00

Drift av en bridgeklubb — 12 sidor
Kredit:

Mjukplastbrickor

Tävlingsledarkurser

Anslutna klubbar till förbundet Svensk

Set om nr 1-16 ............................... 180.00

Steg 0 — Handledning 4 sidor

Bridge och enskilda medlemmar erhåller

Set om nr 17-32 ............................. 180.00

Steg 1 — Utbildningsmaterial 12 sidor

normalt faktura att betalas inom 20 dagar.

Lagar 97 ............................................45.00

Steg 2 — Utbildningsmaterial 8 sidor

Annars mot postförskott om inget annat

Svensk Bridge Materialcentral Tolg, 360 40 Rottne, 0470-79 42 50. Ring för mer information. Hemsida bridgefederation.se
Rabatter Förbundsanslutna klubbar/medlemmar erhåller vid samtidigt köp för minst 500 kr: 20% på Den rätta vägen / Trappan/
Hissens elevhäften, deklaratiuoner, Offassons kvalitetskortlekar och Bridge Partner budlådor/budkort. Övriga varor 10%.

