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Ruter är som bekant det 
dataprogram, som alla 
klubbar kommer att få 
under sommaren 2001.
När det gäller allmän 
information om Ruter 
kommer vi använda 
internet så mycket som 
möjligt. 

Följande internetadress kommer att 
användas:
http://db.bridgefederation.se/ruter

Kommunikation kommer att ske via 
följande e-postadress:
ruter@bridgefederation.se

Hur får jag Ruter?
Alla distrikt i Sverige samt alla klub-
bar som är anslutna till Sveriges 
Bridgeförbund kommer att få Ruter 
gratis, om de så önskar. Den första 
distributionen kommer att ske på 
CD och därefter kommer uppdate-
ringar att fi nnas tillgängliga för ned-
laddning från internet.

Vad krävs för Ruter?
Kravet på er datautrustning är att 
ni har en PC med Windows95 eller 
senare. För dem av er som saknar 
CD-läsare i er dator eller saknar 

koppling till internet kommer alter-
nativa lösningar att erbjudas.
Samtliga klubbar eller personer som 
sedan tidigare har en fullvärdig licens 
för GG2 kommer att få Ruter gratis, 
oavsett verksamhet.

Programmet alla undrar om:

När får jag Ruter?
Vi kan inte lova något datum för 
utdelning av Ruter. Tanken är i alla 
fall att lanseringen ska ske i två steg.
Först ska ett fåtal klubbar, distrikt 
och tävlingsledare, främst de som 
redan har erfarenhet av andra beräk-
ningsprogram, få Ruter. I nuläget 
har vi redan ett antal intressenter för 
test så ni behöver inte anmäla er. 
Detta test är tänkt att ske i början av 
sommaren.

Övriga klubbar och distrikt kommer 
att få programmet när vi anser att 
det är stabilt nog för distribution. 
Om allt går enligt plan kommer 
detta att ske i slutet av sommaren. 
Målet är att alla klubbar ska ha pro-
grammet innan den normala spel-
säsongen startar.

juli 
6-8 JVM-par
9-18  WBF:s juniorläger
28-5/8 SM-veckan i Skövde
Augusti 
6-15 JVM-lag i Rio de Janerio
12-19  Universitets-EM i Rotterdam
September 
1-30 Skolkampen
10-16  Juniorrally I
29-30  Allsvenskan I
Oktober 
1-31 Oktobersilver
20  Riksstämma
20-2/11Bermuda Bowl på Bali
21  JSM-par kval, sista speldag
27-28  Allsvenskan II
November 
3-4 OBS 1,  damer och juniorer
5-11  Juniorrally II
16  Nordisk simultantävling
17-18  Utbildningshelg
24-25  Allsvenskan III
December 
8-9 JSM-par fi nal
14-15  OBS 1
15 Sista anmälningsdag All - 
 svenskans division IV
2002
Januari 
21-27 Juniorrally III
26-27  OBS 2, damer och juniorer
Februari 
2-3 OBS 2
18 JSM-lag kval, sista speldag, 
 Sista anmälningsdag SM-lag
Mars 
3 Sista anmälningsdag SM-par
17  Sista speldag SM-lag kval 
 och Allsvenskan division IV
17-24? EM-mixed
April 
1-30 Vårsilver
6-7  SM-lag semifi naler
9-21  Nybörjarträffen
13-14  OBS 3
21 Sista speldag och anmäl
 ningsdag SM-par damer,  
 mixed och veteraner
21-27  Juniorrally IV
27-28  JSM-lag fi nal
Maj 
24-26 SM-lag fi nal
Juni 
7-8? World Wide bridge Contest
? NM 
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www.bridgefederation.se 
är adressen till Sveriges 
Bridgeförbunds hemsi-
dor. Hur kan våra 550 
klubbar och 18.000 med-
lemmar samt alla andra 
bridgeintresserade ut-
nyttja dessa? Vad fi nns 
på dessa mer än 20.000 
sidor? 

Alla som har tillgång till dator och 
Internet, rekommenderas att besöka 
sidorna och botanisera i utbudet. 
Det som saknas fi nns inte. Utbudet 
är, obegränsat. Det fi nns förutom allt 
eget material också länkar till i prin-
cip alla andra bridgesidor i världen. 
SBF´s hemsidor är mycket använ-
darvänliga. Det är bara att klicka sig 
fram med musen.

En liten orientering om innehållet
Startsidan som du får upp, innehåller 
några ”banners” eller reklamplatser 
med högaktuella aktiviteter. Klickar 
du på dessa, fungerar de som snabb-
länkar. 
Besök Sveriges Bridgeförbund är den 
reklamplatsen du ska klicka på, för 
att komma till SBF´s huvudsida. 
Sidan innehåller många reklamplat-
ser (fungerar som snabblänkar) och 
en omfattande navigeringsbar. Sidan 
innehåller också en fritextsökning 
som fungerar fantastiskt bra.
Vi ska se vad som döljer sig bakom 
rubrikerna i navigeringsbaren.
ANSLAGSTAVLA är en plats där 
man kan ventilera sina åsikter om 
det mesta som har med bridge att 
göra. Mycket välbesökt och där det 
verkligen kan storma.
BLI MEDLEM är platsen där du 
hittar alla argumenten till varför du 
ska vara medlem i en bridgeklubb 
och i SBF. Här kan du också intres-

seanmäla dig som medlem.
INFORMATION har ett enormt 
innehåll. Det omfattar bl a 
ADRESSKALENDERN, BLAN-
KETTER av alle de slag och det 
går att ladda hem dem, BRID-
GEKURSmaterial, BULLETINER, 
LAGKOMMISSONENs material, 
KANSLIET, OM SPF, PRESS 
INFO, REGELVERK, RIKSSTÄM-
MOR, SBF-STADGAR, STYREL-
SEN, TIDNINGEN Svensk Bridge 
och TIDPLAN.
JUNIOR är utrymmet för denna 
ålderskategori och innehåller 
FONDER, INBJUDAN, JUNIOR-
FORUM, KALENDERN, LÄNK- 
AR, UTRIKES, RESULTAT och 
LANDSLAG.
LANDSLAGEN innehåller fylliga 
och personliga presentationer av 
aktuella spelare i de olika landsla-
gen.
LÄNKAR är vägen till BRIDGE-
GUIDEN. Kolla om uppgifterna 
om din klubb stämmer. Om inte, 
skicka in ändringar. 
Mer än hälften av landets 21 
DISTRIKT har egna hemsidor. 
Dessa hittar du här.
Alla bridgeFÖRBUND i världen 
med egna hemsidor fi nner du länkar 
till på denna plats. FÖRETAG 
med bridgeanknytning har du också 
länkar till. HEMSIDOR med diverse 
bridgeanknytningar. KLUBBAR 
med egna hemsidor är snart uppe i 
100 st. Du hittar dem alla här. För 
närvarande har du sju olika ställen 
att spela ONLINE SPEL på.
MEDLEM PÅ NÄTET är de sidor 
som har de i särklass fl esta besökarna. 
Här hittar du allt om Distrikt, Klubb, 
Medlem, E-post register, Mästar-
poäng (Bronsp, Silverb, Guldp), 
Ranking (Dam, Veteran, Junior), 
Allsvenskan, SM-fi naler, och Chair-

man cup. Här fi nner du också länkar 
till distriktens styrelser, tävlingsledare 
och bridgelärare samt till distriktens 
och klubbarnas hemsidor.
SM-VECKA är sidorna där du kan 
få reda på  precis allt om kommande 
arrangemang. Såväl SM tävlingarna 
som Chairmans cup och alla sido-
tävlingar med dag för dag schema 
fi nns här. Tidigare års SM-veckors 
resultat redovisas också. 
TÄVLINGAR med ALLSVEN-
SKAN, GULDTÄVLINGAR, IN-
BJUDAN, KALENDERN, SM-
FINALER, OBSERVATION, UT-
RIKES, TL SILVER och TL GULD 
fi nns under denna rubrik.    
SENASTE NYTT redovisar de vik-
tigaste nyheterna så att man slipper 
gå igenom alla huvudrubrikerna. 

Synpunkter
WEBBMASTER, det vill säga 
Thomas Ivarsson på kansliet, är 
ansvarig för SBF´s hemsidor. Honom 
kontaktar du via tiv@bridgefedera-
tion.se. Han tar gärna emot dina 
synpunkter på hemsidorna.

Aktuell rapportering 
Vid större tävlingar i Sverige som t 
ex SM-fi naler, Chairmans cup m fl  
kan dessa ofta följas mer eller mindre 
”live” via länk från förbundets hem-
sida.
De stora tävlingarna utomlands med 
svenskintressen, rapporteras ofta 
också på detta sätt. 

Inget är statiskt. SBF´s hemsidor 
utvecklas kontinuerligt och nya sidor 
tillkommer ständigt. De uppdateras 
dagligen är en service till dig som 
medlem och till din klubb. Utnyttja 
därför sidorna till att förbättra din 
klubbs verksamhet.
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Vid SBF´s styrelsemöte 
den 8 december 2000, 
beslöts att bilda en 
Pensionärskommitté 
bestående av Anna-Lena 
Högström, Micke Melan-
der och Thomas Winther. 

Detta för att utreda frågan om hur 
man ska hantera företeelsen av att 
det i mycket stor utsträckning spelas 
dagbridge i organiserad form av 
klubbar som inte är medlemmar i 
SBF.

Denna kommitté skapade en pro-
jektbeskrivning som presenterades 
för styrelsen. Vid styrelsemötet den 
16 februari i år, togs beslutet att pro-
jektanställa Thomas Winther för en 
tid av två år. 

Det fi nns olika former av 
medlemskap i Sveriges 
Bridgeförbund.
Det överlägset vanligaste 
är seniormedlemskap, men 
det fi nns även juniormed-
lem, ständig medlem, 
noll-medlem och B-med-
lem. 

Seniormedlemmen 
betalar via ett inbetalningskort från 
förbundet en medlemsavgift i sin 
klubb, varav en del går till klubben, 
en del till distriktet och en del till 
riksförbundet. Även om en stor del 
(ibland hela) av avgiften går till över-
organisationer, är det fortfarande 
en medlemsavgift till klubben man 
betalar.

 dagbridgeverksamheten, dess spe-
 lare, SBF och bridgen.

Vill du framföra synpunkter och/
eller har idéer kring detta projekt får 
du gärna kon-takta Thomas Winther 
0456-144 66, 0703-144 661 eller 
twi@bridgefederation.se

Projektet ska med start den 1 mars i 
år: 
•  Besöka och skapa sig kunskap om 
 de rikstäckande pensionärsför-
 bunden.
•  Få pensionärsförbunden delak-
 tiga i projektet och utnyttja deras 
 informationskanaler.
• Skapa sig en uppfattning om dag-
 bridgens omfattning i såväl orga-
 niserad som i oorganiserad 
 (privat) form. 
• Kontakta dessa dagbridgeverk-
 samheter och utröna dras behov 
 och önskemål samt vad SBF skulle 
 kunna göra dem.
• Ta fram underlag till informa-
 tionsmaterial, anslutnings- eller 
 medlemsformer för dessa grupper 
 ”klubbar” och spelare.
• Att upprätta tidplaner för genom
 förande av projekt som gagnar 

Juniormedlemmen 
betalar en avgift till sin klubb, (minst 
10 kronor) som dock inte behöver 
redovisa något uppåt. Juniormedlem 
är man till och med det år man fyller 
25.

Den ständige medlemmen 
betalar den del av medlemsavgiften, 
som går till klubben, som inte heller 
nu behöver redovisa något uppåt. 
Ständig medlem blir man genom att 
betala in 27 årsavgifter, för den som 
fyllt 65 halva beloppet.

Nollmedlemmen 
betalar ingen som helst avgift. Noll-
medlem kan man bli, om man går 
på en bridgekurs, och inte varit noll-
medlem tidigare.

B-medlemmen 
betalar på samma sätt som den stän-
dige medlemmen. För att kunna bli 
B-medlem i en klubb, måste man 
dock vara seniormedlem i någon 
annan klubb. Det är alltså inte tillå-
tet att vara medlem i en förbundsan-
sluten klubb, utan att ha erlagt full 
medlemsavgift.

Vad gäller icke medlemmar, som 
vill spela på klubben, är det klub-
bens ensak att fastställa en policy. 
Somliga klubbar accepterar inte spe-
lare, som inte är medlemmar i SBF. 
Andra klubbar accepterar alla spe-
lare, medan somliga har en höjd 
bordsavgift för icke medlemmar. 
Om man accepter att icke medlem-
mar deltar i klubbens tävlingar skall 
dessa ha de bronspoäng de spelat in.
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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 och hur 
ni kan fi xa det här med bingolotto 
till er klubb får ni från kansliet.

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 fl er får 
ni svar på i SBF:s klubbfunktionärs-
utbildning.

Beställ materialet från kansliet idag! 
Materialet är lämpat till såväl helg-
kurs som till diskussionsunderlag i 
samband med ert styrelsemöte.

För ungefär fem år sedan 
startade SBF arbetet med 
att ta fram ett utbild-
ningsmaterial i kompen-
dieform för utbildning av 
tävlingsledare. Detta har 

  

reviderats med jämna 
mellanrum och för drygt 
ett år sedan tillkom ett 
helt nytt tredjesteg, som 
också är det första, Steg 
0. 

Det är ett material för nybörjare 
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 kans-
liet.

Nu fi nns även de två efterföljande 
Stegen, 1 och 2, uppdaterade och 
tryckta. Även de beställer du från 
kansliet. 

Allt utbildningsmaterial för funktio-
närer är gratis.

Klubbar och distrikt kan 
beställa hem en SBF-
konsulent. 
De deltar ofta på styrel-
semöten och har väskan 
packad med alla nyheter 
och kursmaterial.
 
Information och diskussion, fun-
deringar inför framtiden och pla-
nering. De jobbar mycket med 
riksidrottsgymnasier och SISU med 
”Bridge på 60 minuter”, ett sätt 
att marknadsföra bridge för större 
förståelse och nyrekrytering. Kon-
takta gärna din konsulent i god tid.

Ring följande nummer:
Micke Melander 070-654 65 68
Ralf Byström 070-577 72 92
Göran Lindberg 070-892 02 04
Thomas Winther 070-314 46 61.

  
  

Konsulenten Ralf

S: Åstrand har TL utbildning

Rapportera omedelbart in namn 
och adressuppgifter på nya juniorer 
som har börjat spela på klubben. 
Precis lika viktigt är det att du i 
säsongsstarten rapporterar vilka som 
skall ha förnyat medlemskap. 
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Kontaktpersonerna är:

Stockholm Lennart Eriksson 08-580 13 256, 070-348 01 75 lennarteriksson@telia.com
Uppland Rolf Westman 0171-272 64 vwm533k@tninet.se
Ö:a Mellan- Calle Ragnarsson 013-17 42 82, 070-678 28 90 carl.ragnarsson@ljungstedtska.
svenska   linkoping.se
Jönköping Jan Wass 036-12 44 33 jan.wass@logista.se
Kalmar Lars Moquist 0480-502 02 lars.moquist@telia.com
Blekinge Thomas Winther 0703-14 46 61 twi@bridgefederation.se
Kronoberg Jan Malmström 0470-892 57 (a) jan.malmstrom@mbox301.
   swipnet.se
Gotland Tommy Andersson 0498-28 41 14, 0708-28 77 45 tommy.andersson@gotlandica.se
Skåne Freddy Friberg 0413-238 82,  282 68 (a) freddy.friberg@hoor.se
Halland Niclas Johansson 035-21 73 39, 17 29 15 (a) nji@hms.se
Göteborg Bertil Thorén 033-28 51 77 bath@worldonline.se
Bohuslän Bengt Jungerfelt 0522-718 40, 070-755 43 60 bengt.jungerfelt@gamma.
   telenordia.se
Västergötland Sixten EK 0504-153 38
Värmland Johnny Dahlén 054-10 12 90, 21 69 59 (a) johnny.dahlen@hem.utfors.se
Örebro Kent Danielzon 0583-126 38, 15 50 77 (a) kda@nerikes.se
Mälardalen Sven-Erik Nilsson 021-41 42 52  svenerik.nilsson@vasteras.
   mail.telia.com
Dalarna Dan Nordberg 0243-886 70, 0243-753 82 (a) dan.nordberg@vv.se
Gävleborg Kent Maltein 0270-311 18 kbm.maltein@telia.com
Medelpad Ulf Martin Ödlund 060-17 07 37, 18 73 09 (a) ulfmartin@spray.se
Ångermanland Jonas Pettersson 0611-127 52, 070-209 62 64 J.P.@va.itv.se
Jämtland Johan Johansson 062-13 77 23, 070-577 79 89 troop@algonet.se
Västerbotten Eva Torenius 090-490 88 
Norrbotten B G Karlsson 0921-16283, 0921-20 27 79 (a) 092116283@telia.com

I och med arbetet att 
komma in i Riksidrotts-
förbundet har vi kommit 
i kontakt med massor 
av idrottsförbund. Det 
har då visat sig, att 
idrottsmän är en mycket 
lämplig målgrupp för 
rekrytering av bridge-
spelare. 

Erbjudande
De älskar att tävla och behöver ett 
komplement till sin fysiska idrott. 
Därför har SBF gått ut med ett 
erbjudande till alla idrottsklubbar, 
alla idrottsförbund och ett stort antal 

riksidrottsgymnasier att arrangera 
bridgeutbildningar och andra brid-
geaktiviteter, oftast i samarbete med 
SISU, Idrottens Utbildningsorgani-
sation.

Instruktörer
För att detta skall lyckas behövs 
massor av instruktörer runt om i 
landet. I varje distrikt ha en ansva-
rig kontaktperson utsetts, som skall 
administrera verksamheten. Det har 
också tagits fram kursmateriel för 
korta kurser på tre lektioner à tre 
timmar. 

Är du rätt person?
Om du är intresserad av att jobba 
med bridge och idrottsmän, hör av 
dig till din kontaktman, likaså om 
du känner till någon idrottsförening, 
som är intresserad av att få informa-
tion om bridge.

-Hallå, jag vill bli instruktör!



 

Nu fi nns studiematerialet 
för alla som vill komplettera 
själva bridgespelet med en 
berikande och inspirerande 
studiecirkel, som lyfter fram 
andra dimensioner...

• Varför bridge?  
 Hjärnan behöver också tränas.
• Historik: Hur bridge kom till.
• Bridgeklubben - distriktsför-
 bund - Sveriges Bridgeförbund
• Tävlingsformer
• Framtiden: Datorbridge och 
 Internet.
• Etik, uppträdande vid bordet. 
 Respekt för med- och motspelare.
• Bridgelagarna. Behövs de?
• Engelska, bridgens språk.

Allt detta fi nns samlat i 
studiematerialet Bridgens 
underbara värld. Ett stu-
diematerial som är utfor-
mat för cirkelstudier och 
utgår ifrån folkbildning-
ens spelregler (som 
gäller för att kunna få 
samhällsstöd för stu-
diecirklarna).
Materialet är fram-
taget i samarbete 
mellan Sveriges 
Bridgeförbundet 
och SISU Idrottsutbil-
darna. Samarbetet är också 
grunden för genomförandet 
av studiecirklarna i bridge-
klubbar runt om i Sverige.

Bridgeutövarna får nya erfa-
renheter, nya kunskaper och 
nya upplevelser i studiecirk-
larna!

Med förhoppning om 
givande cirkelstudier inför 
kommande givar!

Micke Melander Jan Byström
Sveriges SISU 
Bridgeförbund Idrottsutbildarna

Kontakta ditt lokala SISU distrikt som beställer åt dig. Materialet 
levereras sedan från Sveriges Bridgeförbunds materialcentral i Tolg. 
Man kommer också att kunna beställa via SBF:s sidor på Internet. Vill 
du ha materialet till påseende ring 

 


