
 

 
Information och regler om Introduktionsmedlemskap 
 
I samband med riksstämman på Billingehus 2003 beslutades det att ge Introduktionsmedlemskap (gratis medlemskap) 
till nya medlemmar i Förbundet Svensk Bridge. Detta under förutsättning att man inte varit medlem i Svensk Bridge 
de senaste tio åren. 
 
Registrering av kursdeltagare bör ske redan vid kursstart för att medlemmen under sin utbildning skall få tidningen 
Bridge. 
Nya medlemmar bör registreras, så fort de deltagit i en tävling. Däremot bör spelare, som deltagit i 
tävlingsverksamheten en längre tid utan att erlägga medlemsavgift, inte bli Introduktionsmedlemmar, utan i stället 
snarast betala sin medlemsavgift. 
 
Det bästa är att använda dataprogrammet Ruter för att registrera introduktionsmedlemmar. Om du inte kan göra 
det, kan du använda vidstående blankett. Texta de uppgifter som erfordras eller skriv på maskin! Tänk på att 
de uppgifter du lämnar ligger till grund för medlemskort, adresser på tidningen mm. För att slippa göra om nya 
medlemskort pga felaktiga uppgifter är det bra om du överlåter till medlemmen själv att fylla i blanketten. 
När klubben rapporterat in nya medlemmar skickar Svensk Bridge ut medlemskort i ett välkomstpaket till medlemmen. 
Utskick av välkomstpaket sker i slutet av varje månad. För att de nya medlemmarna inte skall behöva vänta så 
länge på sitt paket är det bra om du ser till att blanketten kommit SBF tillhanda senast den 15:e i aktuell 
månad.  
I välkomstpaketet får den nye medlemmen sitt medlemskort och sitt första exemplar av tidningen Bridge. Det bifogas 
också en ”pin” att sätta på jackan. 
 
Introduktionsmedlemmar har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medlemmar i Förbundet 
Svensk Bridge. 
 
Stockholm 031201 
 
 
Björn Gustafsson 



Rapport om nya  

Introduktionsmedlemmar 

OBS! TEXTA ELLER SKRIV PÅ MASKIN 

 För- och efternamn Adress Postnr Postadress Telefon Personnr. Tidning 
1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        
Fyll i medlemmens uppgifter och markera i sista rutan med ( X ) om medlemmen vill ha tidningen Bridge. 

Denna lista kan även mailas till bal@bridgefederation.se 
Distrikt:    Klubb:  Listan skickas till Förbundet  

Svensk Bridge 
Kungsgatan 36 
111 35 Stockholm 

Inskickat:  Kursledare:  

 


