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Första klubb- och distriktstidningen ser dagens ljus
Vad är egentligen en

Introduktionsmedlem?

BingoLotto

Du vet väl att klubben kan tjäna stora
pengar på att sälja Bingo-Lotter.
För er som tycker att det är
besvärligt att hämta och redovisa
varje vecka kan vi rekommendera
skraplotter.

De är inte kopplade till någon vecka,
så man kan köpa in till en hel termin,
om man så vill, och redovisa därefter.
Det finns olika typer av lotter,
som kostar 20 eller 25 kronor,
Färgfemman, Sänka Skepp och

YEE-HAH. En bra beskrivning finns
på www.fsl.folkspel.se. Det går
också att få mera information från
Björn på kansliet eller från respektive
servicecentral.
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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 / TÄVLINGSPROGRAM 2004

DECEMBER
6-7

Välkommen till ett
nytt upplägg!
Du håller första numret av klubb- och distriktstidningen i
handen. Den kommer i framtiden att innehålla artiklar om
hur man arbetar och har arbetat i klubbar och distrikt med
goda resultat samt information och nyheter från förbundet.

1-7

JANUARI
17-18
19-25
31

krävs att klubbar och distrikt, dvs du, rapporterar om vad

14-15

varandra och kanske även att varna för mindre bra.
Vi kommer att informera om vad Svensk Bridge har
gjort och kommer att göra. Med gemensamma krafter skall
vi skapa en klubb- och distriktstidning, som alla uppskattar.
Missa heller inte att delge övriga i styrelsen, och ibland även
Björn Gustafsson Kanslichef
bgu@bridgefederation.se

5-7

14
20-21

1-30
3-4
5-18
19-25
25

det är du som får den, är den avsedd för hela styrelsen.
Jag nås på bgu@bridgefederation.se, Björn Gustafsson.

år och hoppas att ni laddar batterierna inför ett nytt spännande bridgeår med bl.a. EM i Malmö och Bridgefestival
på programmet.
Bästa bridgehälsningar från förbundet.

OBS-3 Öppen klass,
reservdatum 27-29 februari
Sista anm. dag SM-par Öppen
klass (sista speldag 25/4)
Sista speldag SM-lag kval
JSM-lag direktfinal i Stockholm
– inget förkval

APRIL

klubbens medlemmar, vad som står i tidningen. Även om

Jag vill passa på att önska er en riktigt god jul och gott nytt

OBS-2 Juniorer, Stockholm

MARS

som händer runt om i landet. Vi skall dela med oss av alla
erfarenheter som görs. Det gäller att stjäla goda idéer av

OBS-2 Öppen klass
OBS-1 Damer
Juniorrally 3
Sista anmälningsdag SM-lag samt
sista speldag. Allsvenskan div 4

FEBRUARI

7
För att denna tidning skall få ett meningsfullt innehåll,

JSM-par, final i Stockholm
– inget kval
Juniorrally 2

Aprilsilver
SM-lag semifinaler
Nybörjarträffen
Juniorrally 4
Sista anmälningsdag och speldag
för SM Damer, Mixed, Seniorer.
Sista speldag för SM-par Öppen
klass

MAJ
21-23
21-23

SM-lag final
Rikslägret

JUNI
5-6
World Wide Bridge Contest
19-3 juli Öppna EM i Malmö samt
Bridgefestival 2004
23-24 SM-Par Seniorer Final
27-29 SM-Par Öppen klass Final
30-1 juli SM-Par Mixed Final
2-3 juli SM-par Damer Final
2-3 SM-Par Damer Final
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F Ö R K LU B B E N I NTR O D U K T I O N S M E D L E M S S K A P E T

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
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!

I-medlemmar
Vid Riksstämman i Skövde beslöts bland annat, att alla som
spelar på en ansluten bridgeklubb skall vara medlemmar i
någon ansluten klubb.
För att underlätta övergången införs begrep-

release av Ruter släpps, vilket beräknas bli i

pet Introduktionsmedlem, I-medlem, som

december. Då skall I-medlemmarna kunna

har fri medlemsavgift för innevarande och

registreras i Ruter, och en fil kunna skickas

nästa verksamhetsår. För att kunna bli I-

in till kansliet, som läses direkt in i med-

medlem kan man inte tidigare varit medlem.

lemsregistret. Fram till dess, och även som

Det är upp till varje klubb att avgöra

komplement därefter, går det att redovisa

vilka som skall få I-medlemskap, men det

med blankett för I-medlem som finns på

är främst tänkt för nya medlemmar och

nätet.

kursdeltagare. Klubben avgör om spelare
som varit med i flera år utan att betala sin

E-POST ADRESSER?
Som vanligt påminner vi om att vi gärna vill
ha in e-post adresser till så många klubbmedlemmar som möjligt. Om ni inte har

medlemsavgift, skall få bli I-medlem eller
fullbetalande.
Det kommer att gå att rapportera
I-medlemmar genom Ruter så snart nästa

uppdaterat era e-postadresser på länge kan
det vara dags för en översyn. Detta är extra
viktigt för er som framförallt sitter i styrelser
eller på annat sätt är aktiva som funktionärer
inom Svensk Bridge.

BRIDGEFESTIVAL 2004
I skrivande stund är det drygt ett halvår kvar
till årets, decenniets och kanske den genom
tiderna största bridgehändelsen i Sverige. Vi
kommer då att stå som arrangörer av öppna
EM-lag parallellt med vår egen bridgefestival. Detta är en händelse ingen bridgespelare får missa! Här finns tävlingarna för
allt från den ordinäre klubbspelaren till de
riktiga proffsen. Boka rum och anmäl dig till
tävlingar på www.bridgefestival.net

Vårt nya kursmaterial
Grundkurs 2 ”Den breda vägen”
Detta är uppföljaren till ”Den rätta
vägen”. Den kommer att finnas tillgänglig i

bergsmodell som är ”lätt” att komma ihåg,
repetitioner och utveckling av mothandsbudgivning, slambudgivning mm.

början av januari.
Liksom i del 1 är det 10 kapitel. Till varje

Beställ hos:

kapitel hör åtta pedagogiska givar konstru-

Förbundet Svensk Bridge

erade och kommenterade av författaren

Materialcentralen

Göran Petersson.

Tolg, 360 40 Rottne

”Den breda vägen” innehåller kapitel

0470-79 42 50

om handvärdering, utspel enligt 1-3-5,

sten.alfredsson@bridgefederation.se

överföringar efter sangöppning, en Sten-

www.bridgefederation.se/Tolg/index01.htm
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F Ö R K L U B B E N K O N S U L E NT / T E LE F O N LI STA

NOTISER
TELEFONLISTA

Vad kan
konsulenten göra?
Konsulenterna gör klubbesök, deltar i distriktsmöten, klubbledarträffar och hjälper till med olika typer av utbildningar, t.ex. bridgelärare,
tävlingsledare, övriga funktionärer samt utbildning i beräkningsprogrammet Ruter.
RAFFE

Konsulenterna lämnar information om allt
utbildningsmaterial, broschyrer, affischer, tipsar
om rekrytering osv.
Vi hjälper till med utställningar, föreningsmässor, introduktion av bridge och
ungdomsverksamhet. Vi informerar om
bidragsmöjligheter från SISU som är bridgens
utbildningsförbund m.m.
Varje klubb har sina önskemål och vi skräddarsyr gärna ett klubbesök eller en utbildning.
Kontakta din konsulent, och beställ ett besök!
Som ansluten klubb har du tillgång till din
rikskonsulent till låg eller ingen kostnad.

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
Thomas Ivarsson

08-545 270 52

tiv@bridgefederation.se
Björn Gustafsson

08-545 270 54

bgu@bridgefederation.se

MATERIALCENTRALEN (TOLG)
Sten Alfedsson

0470-79 42 50

sten.alfredsson@bridgefederation.se

LARSSON

KONSULENTERNA
Micke Melander

070-654 65 68

mme@bridgefederation.se
Ralf Byström

070-577 72 92

rby@bridgefederation.se
Thomas Winther

RALF BYSTRÖM

0703-144 661

twi@bridgefederation.se

Värmland-Dal, Bohuslän-Dal, Gävleborg,
Jämtland/Härjedalen och Västerbotten

Thomas Larsson

MICKE

070-999 52 79
08-545 270 55

tla@bridgefederation.se

THOMAS LARSSON
Stockholm, Göteborg, Uppland, Mälardalen,
Halland och Örebro

PRESSMEDDELANDEN

MICKE MELANDER

Förbundet skickar regelbundet ut pressmed-

Medelpad, Ångermanland, Dalarna och
Norrbotten

delanden till såväl bridgeskribenter som till
övrig media. Du kan få samma pressinformation till din e-postadress. Skicka dina
e-postuppgifter till bgu@bridgefederation.se

THOMAS WINTHER

och meddela att du vill ha pressmeddelan-

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

K LU B B NYTT

den från Svensk Bridge.

WINTHER

|
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F Ö R K LU B B E N R UTE R O C H N Y B Ö R J A RT R Ä F F E N

NOTISER

RUTERUTBILDNINGAR
Fler och fler arbetar med Ruter i klubbverksamheten. Antalet distribuerade program är
drygt 400. Fler än 150 klubbar rapporterar
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
internutbildning i Ruter för era klubbtävlingsledare eller göra sammandrag för
dem i ert distrikt?
Kontakta då er rikskonsulent som också
kan ge er tips om hur man i Ruter kan räkna
Individuella tävlingar och Facitbarometrar
och mycket mer.

JUNIORMEDLEMMAR
Om din klubb har fått, eller får in, nya juniorer i verksamheten se till att de omgående

Decemberversion av
Ruter
TOMAS BRENNING, TOMAS@BRENNING.SE

Detta är några av de nyheter som kommer i decemberversionen (mer detaljer finner du bland nyheterna vid uppdatering
av Ruter):
• Rapportera alla typer av mästar- och ran-

folk måste vandra.

kingpoäng via manuell inmatning i Ruter.

• Gröna Hissen för partävling.

Det innebär att t ex bronspoäng i lagtävling

• Dokumentationen har uppdaterats

kan rapporteras på samma sätt som vanliga

under hösten och kan hämtas från http:

Rutertävlingar.

//db.bridgefederation.se/ruter

• Vid mästarpoängsrapport av handikapp-

• En hel del bakom fasaden för att rätta till

tävlingar rapporteras resultaten både med

de småfel och irritationsmoment som alltid

och utan handikapp så att mästarpoängen

uppstår i dataprogram.

kan beräknas utifrån båda resultatlistorna.

I decembernumret av tidningen Bridge finns

• Bättre information om kvarvarande resul-

en längre artikel om Ruter, nationellt han-

tat vid resultatinmatning.

dikapp och Spader (nya hemsidan) som kan

• Markera par som flyttepar i sådana fall då

vara av intresse för de tekniskt intresserade.

rapporteras in som medlemmar till kansliet.
Först då får juniorerna tidningen Bridge och
inbjudan till tävlingar, läger etc.
Observera att en klubb inte betalar medlemsavgif för sina juniormedlemmar.

Nybörjarträffen
Hej kursledare. Så här mitt i verksamheten

– och räknas ut som facitbridge.

en påminnelse om, att du är välkommen att

Förra året deltog 469 par.

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

arrangera ett heat i nybörjarträffen för dina

Till deltagarna kan du beställa ett souvernir-

kursdeltagare.

häfte med givarna, budgivningsförslag och

Först gäller det placeringen på klubben och

Anmälan gör du till:

spela en ren juniortävling.

sen placeringen i Sverige.

Förbundet Svensk Bridge

Tidpunkt: 5-18 april

Tolg, 360 40 Rottne

Tävlingen är öppen för alla som deltagit eller

Tel 0470-79 42 50

deltar i kursverksamheten i år eller i fjol.

sten.alfredsson@bridgefederation.se

18 brickor spelas – samma över hela landet

Välkomna!

JUNIORRALLY

Nybörjarträffen ger dina elever chans att

kommentarer. Häftet kostar 10 kr.

tävla på lika villkor i en spännande tävling.
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FÖR KLUBBEN SISU

Ska du hålla kurs?
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.

om SISU från Sten Alfredsson på Mate-

saker” finns i innehållet. Beställ hem ett ex

Det är inte bara vid kurser och utbild-

rialcentralen i Tolg, 0470-79 42 50 eller

eller två, också detta från Sten på Material-

ningar som SISU Idrottsutbildarna kan ställa

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

Det finns också anledning att påminna

kan SISU ge stöd och hjälp till.
Rekvirera Ska du hålla kurs? Faktablad

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

om studiecirkelmaterialet ”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

K LU B B NYTT

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

|
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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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Materialcentralen prislistan
KURSMATERIAL

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

Den Rätta Vägen - Vår NYA grundkurs

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

av Göran Petersson
Elevhäfte .......................................... 70.00

En giv för framtiden instruktiva och roande

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

givar presenterade av svensk bridgeelit.

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

HELA beloppet tillfaller svensk ungdoms-

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

bridge ............................................... 79.00
A-4 pärm märkt ”Klubbhandbok” .... 25.00

Trappan

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

Elevhäfte .......................................... 65.00

Bridge-pin ........................................ 10.00

Lärarhandledning ............................. 90.00

Sten Alfredsson TL 1 Tävlingsledare på

Dito med overhead i svart/vit ......... 450.00

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

Dito med overhead i färg ................ 600.00

Anders Wirgren Lär dig spela bridge
i TV ................................................. 65.00

Hissen

Bridgelexikon sv/eng, eng/sv ............ 10.00

Elevhäfte .......................................... 55.00
Lärarhandledning ............................. 90.00

Budlådor

Dito med overhead i svart/vit ......... 380.00

Bridge Partner Originalet!

Stadgar

Dito med overhead i färg ................ 480.00

Set om 4 lådor med budkort och

Svensk Bridges stadgar och förslag till nor-

Raketen Av Tommy Gullberg.

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

malstadgar för klubb

Spelteknik. ....................................... 65.00

Bridge Partner 2002 Hemmafavoriten

Bridge vad är det? — Folder Slut

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

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

Varför ska du vara med i en bridgeklubb?

Bridgens underbara värld För studiecirkel.
Framtaget i samarbete med SISU ...... 75.00

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

Vita lägerkursen

Bridge på 5 minuter — Folder - Slut
Ungdomskurser / tidningar

Elevhäfte .......................................... 50.00

Guidekort Par, individuellt utskrives på

Blaskan 1,

Lärarhäfte med alla svar .................... 60.00

begäran. Ring för besked.

12 stenklara sidor för kortlirare Slut

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

Blaskan 2 — 16 stenklara sidor för kortlirare

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

GRATISMATERIAL
Affischer

LEVERANSVILLKOR

Kortlekar
Nyhet! Kvalitetslek från Offason. Baksida

För kurs — “Kom och provspela bridge”

som brev eller postpaket.

med Svensk Bridge logo röda/blå. Engelsk

För Skolkampen

Porto-/fraktkostnader debiteras netto + 15

beteckning- AKQJ Svart, röd, orange, grön

För Nybörjarträffen

kr expeditionsavgift.

se annons sid 2 ................................. 14.00

Våra vanligaste domslut A-4-blad

ÖVRIGT MATERIAL

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

Om inget annat överenskommes sänds varor

Kredit:

Handikapphjälpmedel

Tävlingsledarkurser

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

Steg 0 — Handledning 4 sidor

Bridge och enskilda medlemmar erhåller

Steg 1 — Utbildningsmaterial 12 sidor

normalt faktura att betalas inom 20 dagar.

Mjukplastbrickor

Steg 2 — Utbildningsmaterial 8 sidor

Annars mot postförskott om inget annat

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

Drift av en bridgeklubb — 12 sidor

avtalats.

Anslutna klubbar till förbundet Svensk

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%.

