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Välkommen!
Här kommer vårupplagan av Klubbnytt.
Den här gången bifogas sex fullmatade sidor
med allehanda information. En del saker
tvingas vi tjata om och om igen för att de
är ständigt aktuella och en del annat är helt
nytt. Visste du t. ex. att förbundet är i stånd
att byta ut hela kursmaterialet? Mer om det
på sidan sex.
Vår förhoppning är i alla fall att din roll
som funktionär underlättas i takt med mera
aktuell information.

DEN NYA GRAFISKA PROFILEN
Vid höstens riksstämma kommer styrelsen
att föreslå namnändringen från Sveriges
Bridgeförbund till Svensk Bridge. I mera
högtravande sammanhang som exempelvis
mot myndigheter är förslaget att vi lägger till
förbundet. Namnet blir alltså då Förbundet
Svensk Bridge.

NY LOGOTYPE
Redan nu används den nya logotypen i allt
material vi producerar, se längst ned till
höger på den här sidan. Allt material som
görs följer idag en speciell profil. Meningen
är att du ska känna igen dig oavsett om det
är tidningen, klubbnytt eller Internetsidor
du läser. Men med tanke på hur mycket
material vi har så kommer det att ta tid att
förändra allt.

MÖSTERSKYDDAD
Klubben och distriktet får också
använda logotypen när det handlar om
samarrangemang eller kval till SM. I andra
fall kontaktar man Micke Melander 06015 65 68 eller Thomas Larsson 08-545
270 55 för att be om lov. Logotypen är
mönsterskyddad (™) hos PRV.

Tävlingsprogram
2003

2004

JULI

JANUARI

4-6
VM-Par Juniorer i Tata, Ungern
7-14
World Junior Camp, Tata Ungern
26-3 aug Bridgefestival 2003 i Skövde
26-31 Chairman’s Cup
26-27 SM-Par Damer Final
28-29 SM-Par Seniorer Final
30-31 SM-Par Mixed Final
30-31 Ev. SM-lag Seniorer Final
1-3 SM-Par Öppen klass Final

17-18

26-30

Universitets-VM, Wroclaw Polen

19-25
31

FEBRUARI
14-15

Bridgens Dag

SEPTEMBER
1-30
8-14
20-21
27

Skolkampen
Juniorrally 1
OBS-1 Juniorer, Stockholm
Allsvenskan div 1–3, omgång 1

OKTOBER
1-31
11-12
1-15
17-19
25-26

Oktobersilver
OBS-1 Öppen klass
Skolkampen
Riksstämma, Skövde
Allsvenskan div 1–3 omgång 2

5-7
7
14
20-21

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

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

NOVEMBER

MAJ

2-15
15
12-16
24-30
29-30

21-23
21-23

VM i Monte Carlo
Sista anmälningsdag Allsvenskan div 4
Utbildnings”helg”
EBL Simultantävling
Allsvenskan div 1–3, omgång 3

OBS-2 Juniorer, Stockholm

MARS

AUGUSTI
23

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

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

SM-lag final
Rikslägret

JUNI

5-6
World Wide Bridge Contest
19-3 juli Öppna EM i Malmö samt
DECEMBER
Bridgefestival 2004
6-7
JSM-par, final i Stockholm – inget kval
23-24 SM-Par Seniorer Final
1-7
Juniorrally 2
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

WWW.BRIDGEFEDERATION.SE

Svensk Bridge Kansli: Kungsgatan 36, 111 35 Stockholm, Tel: 08-545 270 50, Fax: 08-545 270 58, www.bridgefederation.se, PG:
allmänt 25 10 42–8, mästarpoäng: 40 19 14-7, BG: 373-3482, Org nr. 802000-4365 Svensk Bridge Materialcentral: Tolg, 360
40 Rottne, 0470-79 42 50. Ring för mer information eller besök vår hemsida www.bridgefederation.se. På materialcentralen
kan du köpa: Kursböcker; Steget(t), Trappan, Hissen, Bridgens underbara värld, Raketen, Vita lägerkursen. Budlådor; Originalet
Bridgepartner™ samt Bridgepartner 2000™ (minibudlådan) Kortlekar; Offasons helsvenska kvalitetslekar. Övrigt; Mjukplastbrickor,
Lagar 97 mm. Rabatter till förbundsanslutna klubbar/medlemmar: Vid samtidigt köp för minst 500 kr: 20% på Trappan/Hissens
elevhäften och Bridge Partner budlådor/budkort. Övriga varor 10%.

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
såklart bra att ringa också om ni
hellre föredrar 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 har varit slutsåld men
finns nu återigen i lager. Nålen
kostar 1.500:-, vilket för övrigt är

Nya deklarationer!
Förbundet har haft slutsålt på
förra succéupplagan av den ”nyformade” systemdeklarationen. Nu
kommer en ny deklaration som
liknar den förra, men har ändå
genomgått en ansiktslyftning.
Förutom att det blir färggladare på
bridgeborden kan man nu också
skriva i sina medlemsnummer,
handikapp och en del annat.
Deklarationer kan köpas via förbundets materialcentral i Tolg och
kostar 25 kronor för en bunt om
50 stycken. Kom ihåg att om det
sker något annat samtidigt köp för
minst 500 kr lämnas 20% rabatt.
Detta gäller även för Trappan och
Hissens elevhäften samt Bridge
Partner budlådor och budkort.

till självkostnadspris!

E-POST ADRESSER?
Som vanligt påminner vi om att
vi gärna vill ha in e-post adresser
till så många klubbmedlemmar
som möjligt. Men framförallt till
er som i sitter i styrelser eller på
annat sätt är aktiva som funktionärer inom SB. Även klubbens
egen mailadress är intressant!

Välkommen med din beställning!

MATERIALCENTRALEN,
TOLG, 360 40 ROTTNE
TEL 0470-79 42 50

BingoLotto
BRIDGEFESTIVAL 2004
Som bekant kommer SB att
stå som värd för de Europeiska
Mästerskapen i lagbridge 2004.
Dessa kommer att arrangeras i
Malmö och i över ett års tid har
ett stort arbete lagts ned för att
göra tävlingarna och festivalen
så bra som möjligt. Inte nog med
att EM skall arrangeras; parallellt
kommer också SM-veckan detta
år att arrangeras i Malmö. Men
för att detta skall gå runt behövs
funktionärer.
Känner du att du vill hjälpa till
med Bridgefestival 2004 hör av
dig till Micke Melander, 070654 65 68 eller skicka e-post till
mme@bridgefederation.se.

Du vet väl att klubben kan tjäna
stora pengar på att sälja BingoLotter.
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
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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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JUNIORMEDLEMMAR
Om din klubb har fått, eller får in,
nya juniorer i verksamheten se till
att dessa omgående rapporteras in
som medlemmar till kansliet. Dels
för att de ska få tidningen Bridge
och dels för att förbundet ska
veta om dem och kunna skicka ut
information direkt om tävlingar,
läger etc.
Återigen glöm inte att rapportera
in alla era juniorer, tänk på att en
klubb inte betalar några medlemsavgifter för sina juniormedlemmar
till SB.

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.

Vi 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!

Boka ett distrikts- eller
klubbesök av din konsulent
Ring eller maila:

SOM ANSLUTEN KLUBB HAR DU TILLGÅNG TILL DIN
RIKSKONSULENT TILL LÅG ELLER INGEN KOSTNAD

RALF BYSTRÖM

MICKE MELANDER

ROGER OLSSON

0454-52 14 59 (b), 0705-77 72 92

060-15 65 68 (b), 0706-54 65 68

0410-431 80 (b), 040-26 33 40 (a)

RBY@BRIDGEFEDERATION.SE

MME@BRIDGEFEDERATION.SE

ROGER.TRELLEBORG@HOME.SE

Värmland-Dal, Bohuslän-Dal,

Medelpad, Ångermanland,

Skåne och Halland

Gävleborg, Jämtland/Härjedalen

Dalarna och Norrbotten

SKOLKAMP
Det är snart sommarlov och med
andra ord hög tid att planera in
höstens kampanj för att rekrytera
ungdomar på skolorna. Vill du
ha mera information, tips och
idéer kontakta konsulenten Roger
Olsson. Material beställer du
som vanligt på materialcentralen
i Tolg!

och Västerbotten

THOMAS LARSSON

08-545 270 55 (a), 070-999 52 79

THOMAS WINTHER

TLA@BRIDGEFEDERATION.SE
JUNIORRALLY
Redan nu kan ni anmäla er för att
vara med i Juniorrallyt nästa år.
Beställ ert material från Materialcentralen i Tolg. Tips och ideer
på verksamheten får du från Roger

Stockholm, Göteborg, Uppland,
Mälardalen och Örebro
ttt
0456-144 66 (b), 0703-14 46 61

TWI@BRIDGEFEDERATION.SE

Olsson. Ta chansen att låta era

Västergötland, Ö:a Mellansvenska,

juniorer spela en ren juniortävling.

Gotland, Jönköping och Sydöstra
uuu
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INTERNETKONTO
SB har en egen webserver. Den
är såpass stor att den också kan
innehålla Sveriges alla klubbar och
distrikt. Ett tjugotal finns redan på
SB:s server och vi vet att flera är
intresserade.
Därför erbjuder SB plats på vår
egen webserver.
Kostnaden för detta är 250 kr i
uppläggningsavgift och därefter 20
kr/månaden. Beställning av webbadress görs till Thomas Ivarsson på
telefon 08 - 545 270 52.

Vad händer med Ruter?
I dagsläget finns 359 licensierade
Ruteranvändare. Utöver ett antal
klubbar ingår samtliga distrikt
och ett femtontal tävlingsledare.
Hur många som faktiskt använder
Ruter går inte att avgöra. Det enda
som går att säkert säga är att 108
klubbar använder den inbyggda
funktionen för att rapportera
mästarpoäng via e-post.
På grund av ekonomiska
prioriteringar kommer endast
två uppdateringar att släppas i
år – en i april och en i december.
Den första uppdateringen
kommer primärt att ta hand om
de önskemål som finns inför
Bridgefestivalen även om den
normala klubben med marginal
kommer att få sitt lystmäte
tillfredsställt.

BRIDGEFESTIVAL 2003
Vill du kombinera sommar, sol,
semester och BRIDGE? Missa då
inte bridgefesten för hela familjen
2003 års Bridgefestival i Skövde,
26 juli – 3 augusti. En av årets
nyheter är namnbytet från SMveckan till Bridgefestival. Oavsett
namn så finns här tävlingar för dig
och mig.
Välj själv om du vill spela
brons–, silver- eller guldtävling.
Passa också på att titta på någon
av de SM-finaler som spelas under
veckans gång.
För många som kommer är veckans höjdpunkt Chairman´s Cup,
oavsett om man spelar själv eller
följer tävlingen i raman.
Detta blir en Bridgefestival fylld
med aktiviteter för alla familjemedlemmar.
Hotellbokningar, koll på programmet eller annan information
finner du på SB:s hemsida.
Har du några frågor om Bridgefestivalen ring kansliet. Och du,
i år blir det två ”nattabridgetävlingar!”

Aktuell ställning är något som
redan finns i Ruter men som
kommer att bli bättre i nästa
version. Det går ut på att parallellt
med resultatinmatningen kunna
presentera resultaten på en extern
skärm eller med hjälp av en
projektor på en duk på väggen.
• I en vanlig tävling innebär
det att spelarna efter
tävlingens slut kan stå och
titta och se hur de ligger till
efter 12 inmatade brickor,
13, 14, och så vidare. Jag kan
garantera att spänningen är
på topp.
•

I en barometer innebär det
att du kan visa den senaste
ronden. Med intervall på
femton sekunder presenteras
först resultatlistan och
därefter respektive scoretavla
och giv. Till sommaren i
Skövde kommer denna
funktion att användas
för SM-finalerna och vissa av
sidotävlingarna.

som möjligt. Tills vidare kan ni
rapportera tävlingen till internet
och skicka den skapade filen till
tidningen.
Om ni har problem kan ni alltid
få svar genom att skicka ett epostmeddelande till ruter@brid
gefederation.se. Primärt försöker
vi lösa problemen via e-post men
om inte det hjälper tar vi personlig
kontakt. Om ni inte har e-post
kan ni alltid ringa kansliet.

Tomas Brenning - artikelförfattare och programmerare av
Ruter

Handikapp finns redan i Ruter
men måste vidareutvecklas
eftersom det inte går att uppdatera
de inmatade handikappen
automatiskt.
Gröna Hissen för par har
efterfrågats. Eventuellt
kommer det i april, eventuellt i
december. Samma frågetecken
gäller Klubbtävling där Ruter
automatiskt ska kunna summera
en klubbtävling mellan par från
olika klubbar.
Individuell tävling står högt upp
på önskelistan. Planen är att
den tävlingsformen kommer i
december medan Lagtävling dröjer
till nästa sommar.
Mästarpoäng på rapporterna
kommer förhoppningsvis till jul.
Då kommer ni att kunna räkna
poängserier baserade på inspelade
mästarpoäng på klubben.
Rapport till tidning är något som
många har efterfrågat. Jag inser
att det finns ett önskemål och
ska försöka lösa det hela så fort
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Allmän information om Ruter
finner ni på Ruterhemsidan
på internet som har adressen
db.bridgefederation.se/ruter.
Där finner ni en länk till den
dokumentation som finns
tillgänglig. Ni kan också klicka på
Anslagstavlan för att ställa frågor
eller ge tips.
Ruterkonto är det verktyg som
används på kansliet för att
ta betalt för de rapporterade
tävlingarna. Varje tävling
som rapporteras innebär en
saldominskning och insättningar
från klubbens sida innebär
en saldoökning. Ruterkontot
har bidragit till att minska
arbetsbördan på alla nivåer. Ett ex.
är att mängden banktransaktioner
till och från klubbarna har
minskat. Numera kvittas samtliga
typer av pengatransaktioner via
Ruterkontot oavsett om de har
med Ruter att göra eller ej.
Via klubbens sida på Medlem på
nätet kan ni kontrollera ert saldo
genom att klicka på Reskontra
i menyn till vänster. Ni måste
ange ett lösenord för att se
transaktionerna. Om ni tycker
att ni har för mycket pengar
innestående kan ni kontakta
kansliet för en utbetalning.
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RUTERUTBILDNINGAR
Det har nu distribueras mer än
350 RUTER program och snart
100 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 programvaran? Den
kostar inget, kontakta kansliet.
Vill ni ha hjälp med att arrangera
internutbildning i RUTER för era
klubbtävlingsledare eller göra sammandrag för dem i ert distrikt?
Kontakta någon av konsulenterna!

SISU information
Som bekant är bridgen med i
SISU, idrottens eget bildningsförbund, sedan flera år.
SISU Idrottsutbildarna är med
andra ord den vi samarbetar med,
när det gäller kurser och utbildningar, som vi har på våra klubbar
och i våra distrikt. Vi är oerhört
dåliga på att utnyttja de resurser
som SISU ställer till förfogande
för bridgen. Det borde vara en
självklarhet för såväl klubbarna
som distrikten att ta en omgående
kontakt med sitt SISU distrikt
redan när någon kurs eller utbildning planeras.
SISU är ofta generösa med
att bekosta utbildningsmaterial
såsom kurslitteratur och over-

Det finns också anledning att
påminna om studiecirkelmaterialet ”Bridgens underbara värld”. I
det materialet finns det många
idéer till diskussionsunderlag
som man kan genomföra på sin
klubb eller under kursen som
t.ex. ett led i att förbättra klubbkänslan, få fler att engagera sig i
klubbarbetet, varför bridgelagar?,
etik vid bridgebordet och många
andra ”godsaker”. Beställ hem ett
ex eller två från Sten i Tolg på vår
Materialcentral, du når honom på
0470-79 42 50.

headmaterial.

någon av rikskonsulenterna.

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

Handikapptävling?
TORSTEN ÅSTRAND

RINGA KANSLIET?
Om du inte vet vem du
skall prata med ring växeln:
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 som följer:
Birgitta Alandh
Thomas Ivarsson
Erik Rydén
Björn Gustafsson

08-545 270 51
08-545 270 52
08-545 270 53
08-545 270 54

KANSLIET
och
KONSULENTERNA
Önskar
KLUBBAR
och
DISTRIKT
en skön sommar!

Jag har både i min gamla klubb
Billeruds BK i Säffle och i min
nuvarande klubb Motala BA
drivit fram handikapp i vår
tävlingsverksamhet. Detta har
blivit succé både för att de som
aldrig får några priser, är med i
andra vågen samt att bronspoäng
delas ut även till dom, om än
reducerat till hälften enligt MPK:s
direktiv.
Handikappet bygger på de senaste
20 tävlingarna. Har man inte
spelat 20 så får man handikapp
efter de tävlingar man spelat
vilket stabiliseras allteftersom man
spelar. Detta skulle gälla internt i
klubbar.
Vi har två speldagar i veckan
vilket betyder att vi har 6 olika
handikapp:
Dag 1 för alla i en grupp (A+B)
Dag 1 för grupp A
Dag 1 för grupp B
Dag 2 för alla i en grupp (A+B)
Dag 2 för grupp A
Dag 2 för grupp B

Torsten-TK som gillar handikapp!

Detta går att lägga in i RUTER.
Ännu så länge får vi underhålla
detta manuellt.

NATIONELLT HANDIKAPP
Idén till ett nationellt
handikapp har framtagits av
Medlemskommittén. Det kommer
att bygga på mästarpoängsystemet
för att sedan utvecklas ju mer man
spelar för att få fram ett rättvist
handikapp.
Meningen är att arrangören ska
styra så att i vissa tävlingar ska
man spela med handikapp. MPK
ska i sitt maj-möte ta upp frågan
om mp i dessa tävlingar.
Mera information kommer!
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MPutdrag
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.
SB 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
MP-utdrag, 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 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.

MP
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Bridgens
Dag, den
23 augusti
Vid förbundets 70-årsjubileum
arrangeras än en gång Bridgens
Dag. Detta görs av klubbar i
samarbete med Svensk Bridge och
distriktsförbunden.

Bridgens dag
16 augusti 2003

Årets affischer och tröjor finns
att beställa hos materialcentralen.
Affischer är gratis och tröjor säljs
så långt lagret räcker.
Mer information kommer i separat
utskick tillsammans med en
Idébank om vilka aktiviteter en
klubb kan ha under dagen.
Har du frågor eller vill ha tips och
idéer, kontakta Thomas Larsson
på 08-545 270 55.

Nytt kursmaterial
Det är nu 10 år sen det kursmaterial som används idag, Steget(t),
Trappan, Hissen och Raketen,såg
dagens ljus för första gången.
Det materialet har med framgång
använts på massor av nybörjarkurser runt om i landet och givit
oss många nya bridgespelare.
När man ser de fyra kursböckerna
så känns det som ett homogent
och väl genomtänkt kursmaterial.
Problemet har varit att dessa fyra
kursböcker har olika författare och
är skrivna vid olika tillfällen. Detta
har gjort att man vid en närmare
granskning finner att de olika
böckerna inte riktigt harmoniserar
med varann. Ett annat problem har
varit att de tre kurserna Steget(t),
Trappan och Hissen varit för olika
i tidsomfattning. Steget(t) innefattar 7 lektioner medans Hissen är på
16 lektioner.
Det nya materialet kommer att
skrivas av en och samma person.
För detta har vi valt att tillfråga
en av de allra mest framgångsrika
bridgespelarna de senaste 30 åren,
Göran Petersson från Örebro.
Göran har valt att acceptera och
detta är vi väldigt glada för.
Dels har han med framgång
tidigare författat kurslitteratur,
han är också journalist till yrket så
skrivarvana finns det...
Han är också mycket aktiv inom
bridgen i Örebro så han har god
kontakt med både nybörjare och
vanliga klubbspelare till vardags.

Göran Petersson - Svensk Bridges nye författare!

hållande allt det som finns i de tre
första kursböckerna.

lingsbridge på klubben utan att
komma sist varje gång.

Genomgående för de tre kursböckerna kommer att vara att
de innehåller 10 lektioner vardera, lagom för en terminskurs.
Det kommer att finnas färdiga
övningsgivar till alla lektionerna.
En lärarhandledning med OHbilder kommer att finnas till alla
lektionerna i de tre kurserna.

GRUNDKURS 3

GRUNDKURS 1
Detta är en ren nybörjarkurs som
sakta men säkert introducerar
bridge på ett enkelt och lättbegripligt sätt.
Inga onödiga facktermer och en
massa undantag utan enkel och
rak information som alla kan ta till
sig. Efter genomförd kurs kan deltagaren spela en MYCKET enkel
form av bridge på egen hand.

GRUNDKURS 2
Det nya kursmaterialet kommer
att ersätta alla kursböckerna utom
Raketen som är ett självstudiematerial som ligger helt utanför
övrigt kursmaterial.

Här är det tänkt att det ska vara ett
steg in i klubbens tävlingsbridge.
Här lär vi oss att värdera korten
rätt, överföringar och slambudgivning.

Det nya materialet kommer att
vara fyra böcker, tre kursböcker
och en Överkursbok som kommer
att vara en slags uppslagsbok inne-

Även denna kurs avhandlas på
en termin och efter genomgången
kurs klarar spelaren att lira täv-
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Denna kurs är tänkt att ta spelaren
vidare till nästa nivå, till silvertävlingar och fyrmannaspel. Spelteknik, försvarsspel, olika typer av
dubblingar, slinkningar, kontrollbud samt lite tips om hur experten
tänker finns med i denna kurs.
Efter genomgången kurs klarar
deltagaren att spela silvertävlingar
och fyrmanna med framgång.

ÖVERKURSBOKEN
Denna bok skrivs parallellt med
de tre kursböckerna och är en
slags uppslagsbok där deltagarna
efter tre kurser ska kunna gå in
och lära sig mera om alternativa
konventioner.
Här finns förklaringar till allt det
som gåtts igenom i grundkurserna
och har man ändå inte riktigt fattat
sammanhanget finns en hänvisning till kursboken där allt förklaras från grunden med tillhörande
exempel.
Tidsplanen för detta är att
Grundkurs 1 ska finnas tryckt
och klar redan till säsongsstarten 1
september i år. Gk 2 till uppstarten
efter nyår -04. Gk 3 samt Överkursboken ska finnas klara till 1
september 2004.
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