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2002
Juli
7-17 Ungdoms-EM i Torquay 
27-4 aug  SM-veckan i Skövde
Augusti
4-13  Universitets-VM i 
 Brügge, Belgien
16-31  Öppna VM-par, lag och 
 mixed i Montreal, 
 Kanada 

September
15-31 okt Skolkampen
9-15  Juniorrally 1
28-29  Allsvenskan, Div 1-3, 
 omgång 1
Oktober
1-31  Oktobersilver
12-13 OBS I – Öppen klass
19-20  Distriktsträff
26-27  Allsvenskan, Div 1-3, 
 omgång 2
November
9-10  OBS-I – juniorer i 
 Stockholm
15 Sista anmälningsdag  
 till Allsvenskan div 4
16-17  Utbildningshelg OBS! 
 Sanktionsförbud råder 
 denna helg!
23-24  Allsvenskan, Div 1 o 3, 
 omgång 3
25-28  EBL Simultantävling
30-1 dec  JSM-par, direktfinal i 
 Stockholm 
December
2-8  Juniorrally 2

Tävlingsprogrammet omfattar samtliga SM-tävlingar, Allsvenskan div 1-3, OBS-
tävlingar och nationella guldtävlingar1) för spelåret 2002-2003. Dessutom finns en 
del andra viktiga datum medtagna liksom i förekommande fall NM-, EM-, VM- och 
OS-tävlingar.
1) Komplettering av nedanstående kalender görs sedan MPK beslutat om fördelning 
av guldtävlingar

Gällande för perioden 1 juli 2002 – 30 juni 2003. 

2003
Januari
20-26  Juniorrally 3
Februari
1-2  OBS-II Juniorer
8-9  OBS-II Öppen klass; 
 OBS-I Damer
15  Sista anmälningsdag 
 SM-lag och sista spel
 dag allsvenskan Div 4
Mars
2  Sista anmälningsdag 
 SM-par
16  Sista speldag SM-lag 
 kval
22-23  JSM-lag direktfinal i 
 Stockholm 

April
1-30  Aprilsilver
5-6  SM-lag semifinaler
7-20  Nybörjarträffen
11-13  OBS-III Öppen klass
22-27  Juniorrally 4
27  Sista anmälningsdag 
 SM-par damer, mixed 
 och veteraner
Maj
19-23 NM på Färöarna
30-1 juni  SM-lag final
31-1 juni Riksläger för juniorer
Juni
6-7  (?) World Wide Bridge 
 Contest
14-28  Öppna EM i Menton, 
 Frankrike. 

 

Som du kanske vet har kansliet 
bytt telefonnummer för ett tag 
sedan. För att nå växeln ring: 
08-545 270 50 och vill du faxa 
är det nya numret: 08-545 270 
58. I övrigt så har alla nu också 
direktnummer, om det är så att 
du vet vem du vill nå: 

Birgitta Alandh 08-545 270 51
Thomas Ivarsson 08-545 270 52
Erik Rydén 08-545 270 53
Björn Gustafsson 08-545 270 54

 
 

För bra precis ett år sedan 
lanserades SBF:s nya snabbkurs 
i bridge, 3x3. Materialet har nu 
fått sig en översyn och en hel del 
har antingen uppdaterats eller 
kompletterats. En förteckning 
över vad som blivit uppdaterat 
går att beställa via kansliet. 
Du kan också finna den på 
www.bridgekurs.nu. Där kan du 
också ladda hem de nya sidorna 
eller beställa OH-kompletteringar 
för ditt kursmaterial. Frågor om 
3x3 eller om kursen i sin helhet 
till Micke Melander.  

Bridgeväder!

http://www.bridgekurs.nu
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I septembernumret av Svensk 
Bridge kommer återigen de 
populära mästarpoänglistorna 
att publiceras i tidningen. Det 
betyder att om du vill få med 
dina poäng som du har liggande 
hemma i byrålådorna måste du 
skicka in dem till registrering före 
den 10 augusti 2002.
  

Har ni bytt kontaktman för 
klubben? Om så är fallet meddela 
snarast kansliet om vem den nya 
kontaktmannen är. 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.

 

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 till självkostnadspris!

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 SBF.  

 

Klubbar och distrikt kan alltid 
”beställa hem” en rikskonsulent. 
Förutom att de kan komma 
med idéer och uppslag till er 
verksamhet är de ofta med och 
deltar på styrelsemöten och 
andra träffar. De har vanligtvis 
väskan packad med alla nyheter 
och kursmaterial.
Information och diskussion, 
funderingar inför framtiden och 
planering brukar vara temat. De 
jobbar mycket med skolbridge och 
vet hur ni skall göra för att bättre 
nyttja SISU. Konsulenterna är 
bra på att marknadsföra bridge 
såväl för större förståelse som 
nyrekrytering. Kontakta gärna 
din konsulent i god tid.
Ring följande nummer:
Micke Melander  070-654 65 68
Ralf Byström 070-577 72 92
Thomas Winther 070-314 46 61

Sedan ett drygt år tillbaka 
har en kartlägga av 
dagb r i dgeve rksamhe te rna 
och dess omfattningar gjorts. 
I projektet har också ingått 
att informera oss om med 
vad SBF kan hjälpa dessa 
verksamheter med för att göra 
dem än bättre ur synpunkterna, 
utbildningar, tävlingar, info-
rmationsmaterial, kurser mm. 
Det långsiktiga målet med 
projektet är att få all organiserad 
bridgeverksamhet ansluten till 
Sveriges Bridgeförbund och 
att alla anslutna ska uppleva 
ett medlemskap som en själv-

klarhet. Medlemskapet ska också 
uppfattas som meningsfyllt 
och väl värt vad det kostar. 
Om ett medlemskap ska se ut 
som i dag, eller om det ska 
finnas olika medlemsformer 
och differentierade avgifter, 
baserade på vilka tjänster eller 
faciliteter som utnyttjas, är väl 
värt att diskutera. Ansvarig för 
Pensionärsprojektet, Thomas 
Winther, är intresserad av att 
komma i kontakt med fler av er 
som har synpunkter på den här 
problematiken. Tag kontakta via 
twi@bridgefederation.se  eller  
0456-144 66 alt 0703-14 46 61.  

 
 

Från och med den 1 juli 
2002 kommer nya skalor 
för bronspoäng i par- och 
individuella tävlingar att tas i 
bruk. Den stora skillnaden är, 
att en tredjedel av spelarna 
kommer att få mästarpoäng, 
i stället för som idag, en 
fjärdedel. För dem som 
använder Ruter påverkas 
inte rutinerna. De inskickade 
filerna kommer att ge rätt antal 
bronspoäng även efter den 1 
juli. För de klubbar som skriver 
ut bronskuponger, bifogas de 
i detta utskick. De kan också 
beställas från kansliet.

mailto:bal@bridgefederation.se
mailto:twi@bridgefederation.se


  

  
   

 Sidan

 

  
   

 Sidan

Om din klubb har eller får in nya 
juniorer i verksamheten se till 
att dessa omgående rapporteras 
in som medlemmar i SBF till 
kansliet. Dels för att de ska få 
Svensk Bridge och dels för att 
förbundet ska veta om dem 
och kunna skicka ut information 
direkt om tävlingar, läger etc. 

Glöm inte: att det snart är ett 
nytt spelår och då måste du 
som klubbansvarig rapportera 
om era juniorer ska ha förnyat 
medlemskap. Juniorer betalar 
som bekant ingen avgift till SBF. 

Ni säljer väl bingolotto. Missa 
inte möjligheten som finns 
att nu också prenumerera på 
bingo-lotter. Det förenklar 
administrationen och gör att 
man får månatliga leveranser 
istället för ett par lotter i veckan! 
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 till klubben! Mer 
information om var och hur ni 
kan fixa det här med Bingo-Lotto 
till er klubb får ni från kansliet.

För ungefär ett år sedan 
producerades studiematerialet 
som gör det möjligt att bedriva 
bridge i studiecirkelform. Vare 
sig du vill komplettera själva 
bridgespelet med en berikande 
och
inspirerande studiecirkel, som 
lyfter fram andra dimensioner 
eller ha ett komplement på 
era styrelsemöten där ni kan 
förkovra er så passar ”Bridgens 
Underbara Värld” utmärkt.

Studiematerialet är utformat 
för cirkelstudier och utgår ifrån 
folkbildningens spelregler
(som gäller för att kunna 

få samhällsstöd för studie-
cirklarna). Materialet är 
framtaget i samarbete mellan 
Sveriges Bridgeförbund och 
SISU Idrottsutbildarna.

Bridgeutövarna garanteras nya 
erfarenheter, nya kunskaper och 
nya upplevelser genom Bridgens 
Underbara Värld!

Kontakta ditt lokala SISU kontor 
och lägg upp en kurs tillsammans 
med dem. Vill du ha materialet 
till påseende kontaktar du 
distributionscentralen i Tolg! 
Ring Sten på 0470-79 42 50.

SBF skickar regelbundet ut 
pressmeddelanden till såväl 
bridgeskribenter som till övrig 
media. Du kan få samma 
pressinformation om du har 
en e-post adress. Skicka 
in dina e-post uppgifter till 
mme@br idgefederat ion .se 
och meddela att du vill ha de 

pressmeddelanden som skickas 
ut från SBF.
Från kansliet skickas också 
regelbundet Kansliinfo ut. 
Detta har ersatt den tidigare 
nyhetsbulletinen. Vill du ha 
Kansliinfo så mailar du dina e-
postuppgifter och vad det gäller 
till bgu@bridgefederation.se. 

SBF har omorganiserat så 
att förutom försäljning av 
kursmaterial, sker nu även övrig 
materialdistribution normalt 
sett från kansliet i Tolg. Endast 
mindre upplagor finns på kansliet 
i Stockholm. Det betyder att 
kansliet avlastats och att det 
nu finns en mer samordnad 
lagerhållning.

Adressen till Tolg är: Sveriges 
Bridgeförbund, Tolg, 360 40 
Rottne.
Geografiskt ligger Rottne 3 mil 
norr om Växjö och hit är du 
välkommen på besök eller
med dina telefonbeställningar: 
Telefon: 0470-79 42 50. E-
posta till sten.alfredsson@bridg
efederation.se. 

mailto:mme@bridgefederation.se
mailto:bgu@bridgefederation.se
mailto:sten.alfredsson@bridgefederation.se
mailto:sten.alfredsson@bridgefederation.se
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Skolkampen är ungefär som en 
fyra brickors provbridge, med 
central uträkning. Målet med 
Skolkampen är att nyrekrytera 
och informera skolungdomar 
från 13 års ålder och uppåt om 
vad bridge är.

Vi hoppas på stor uppslutning till 
denna kamp, som pågår från 15 
september till 30 oktober. Det 
är möjligt att få spela tidigare 
om så önskas, men då bör man 
komma ihåg att det dröjer innan 
man får resultaten. 
För att lyckas med detta är det 
viktigt att ni planerar och TAR 
KONTAKT MED SKOLORNA 
i god tid. Vill ni ha hjälp med 
detta så hör av er till någon av 
Rikskonsulenterna.
Ring distributionscentralen i Tolg 
för att beställa material eller 
kolla in: 
http://www.bridgefederation.se/
w e l c o m e / j u n i o r /
s k o l k a m p e n 2 0 0 2 /
skolkampen02.htm

Har din klubb beställt det nya 
datauträkningsprogrammet 
Ruter ? Det har nu distribuerats 
drygt 300 program sedan 
september 2001 till distrikt och 
klubbar. Alla klubbar anslutna 
till SBF kan beställa Ruter från 
kansliet utan kostnad mot 
uppgivande av klubbens ”Ruter-
ansvarige”. Ruter distribueras 
på CD och kräver en PC med 
Windows95 eller senare version. 
All information om Ruter och 
uppdateringar av programmet 
sker via internetadressen http:
//db.bridgefederation.se/ruter/ 
Adressen kan man också nå 
direkt från SBF´s hemsida http:
//www.bridgefederation.se

Ruter har under fem månader 
hårdtestats och efter hand 
justerats och uppdaterats. Sedan 
versionen 1.2 från februari i 
år, har programmet nu blivit 
en klar framgång hos de flesta 
användare. Inga kända fel finns 
i princip kvar och fler och fler 
klubbar väljer att rapportera sina 
mästarpoäng direkt via ruter till 
SBF för automatiskt registrering. 
Utskrift av guidekort från Ruter 
har nu också blivit möjligt och 
utnyttjas av allt fler.

Framtiden kommer att innebära 
successiva förbättringar och 
förenklingar i programmet. I 
nästa uppdatering som sker i maj 

 

kommer preliminärt individuella 
serietävlingar och uppdatering av 
klubbhandikapp att möjliggöras. 
Klubbarna och användarna av 
Ruter har stora möjligheter 
att påverka den framtida 
utvecklingen av programmet 
genom att framföra synpunkter 
och önskemål med e-post till 
ruter@bridgefederation.se 

Finns behov för utbildning i 
användandet av Ruter, kontakta 
din rikskonsulent eller ditt 
distriktsförbund.

 
Så var det snart dags för ett 
nytt juniorrally igen. Även nästa 
säsong spelas turneringen över 
fyra omgångar. Dessa datum 
gäller: 9-15 september, 2-8 
december, 20-26 januari och 
22-27 april. 18 brickor skall 
spelas under den angivna tiden, 
men dispens kan fås att spela 
brickorna en vecka före eller 
efter. Kom ihåg att 18 brickor 
går alldeles utmärkt att spela 
en vardagskväll eller sent en 
eftermiddag. Eftersom detta är 
en riksomfattande tävling med 
gemensamt slutresultat så bör 
resultatrapporteringen ske så 

snabbt som möjligt.
Brickorna och övrigt material 
till juniorrallyt rekvireras från 
distributionscentralen för 
läggning i maskin, eller på 
papper. 
Mera information finns på http:
//www.bridgefederation.se/
welcome/junior/j-rally0203/
juniorrally02-03.htm 
Glöm inte: det räcker med ett 
bord av juniorer för att deltaga. 
Om ni har juniorer i klubben 
– missa inte att dels arrangera 
tävlingen och dels skriva upp den 
i klubbens spelprogram! 

http://www.bridgefederation.se/welcome/junior/skolkampen2002/skolkampen02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/junior/skolkampen2002/skolkampen02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/junior/skolkampen2002/skolkampen02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/junior/skolkampen2002/skolkampen02.htm
http://db.bridgefederation.se/ruter/
http://db.bridgefederation.se/ruter/
http://www.bridgefederation.se
http://www.bridgefederation.se
mailto:ruter@bridgefederation.se
http://www.bridgefederation.se/welcome/junior/j-rally0203/juniorrally02-03.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/junior/j-rally0203/juniorrally02-03.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/junior/j-rally0203/juniorrally02-03.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/junior/j-rally0203/juniorrally02-03.htm
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Nya System & Konventioner har 
blivit en klar succé. När Mats 
Nilsland i fjol kläckte idén om 
att låta den gamla boken från 
början av 80-talet ersättas av en 
webbsajt, nappade SBF och ett 
antal intresserade bridgespelare 

runt om i landet på detta 
uppslag. 
Sveriges Bridgeförbund satte 
av en summa pengar för att 
starta upp projektet och efter en 
rekryteringssväng samt diverse 
förberedande diskussioner 

om format mm var den första 
versionen klar i december. 
Efter en ansiktslyftning i början 
av detta år har startsidan 
på www.syskon.nu följande 
utseende:

Huvudsyftet med sajten är 
att presentera system och 
konventioner som används i 
Sverige i dag, plus material 
som på olika sätt bidragit till 
utvecklingen inom budgivningen. 
Här är det tänkt att man ska 
kunna gräva fram förslag till 
lösningar på systemproblem och 
kanske rent av bygga sitt eget 
system med hjälp av information 
från Syskon. Men den funktion 

som hittills tilldragit sig störst 
märkbar uppmärksamhet är 
Budproblemet, där  närmare 
600 spelare under flera månader 
diskuterat olika problem, som de 
själva presenterat.

System & konventions-delen är 
uppdelad på System, Delsystem 
och Konventioner. Dessutom 
finns en avdelning för användbara 
systemdeklarationer, som främst 

är tänkt att underlätta för 
nybildade och tillfälliga par att 
snabbt komma till skott.

Systemavdelningen består av 
Modern Standard,  med Anders 
Wirgren som redaktör, och  
Övriga System, med Christer 
Enkvist som redaktör.

Delsystem, som sangmetoder, 
trumfstödsmetoder, olika typer 

http://www.syskon.nu/
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av öppningsbud etc förestås av 
David Bryder. 

Konventionsavdelningen 
är uppdelad på Offensiva 
konventioner, med Peter 
Swensson som redaktör,  
Defensiva konventioner, med 
Bertil G Johnson vid rodret, 
Slamkonventioner med 
Anders Morath som redaktör, 
Motspelskonventioner, som 
Anders Wirgren hanterar vid 
sidan av ansvaret för MS, 
samt det luddiga begreppet 
Konkurrenskonventioner, som f 
n sköts av undertecknad. 

Systemdeklarationerna, slutligen, 
basar Björn Sörling för.

Huvudredaktör och allmän 
hjälpgumma är undertecknad 
medan Mats Nilsland är den 
som byggt sajten och med rätta 
tituleras Webbmaster.

Det stora dragplåstret har som 
sagt hittills varit Budproblemet, 
en interaktiv avdelning som 
skapats av Anders Ljung. I 

början av april hade mer än 370 
problemställningar avhandlats i 
detta forum. Många bud blir det 
om man betänker att de flesta 
av problemen lockar runt 100 
inlägg och många ännu fler och 
att knappt ett enda tilldrar sig 
uppmärksamhet från färre än 50 
bjudglada.

Anders arbetar för närvarande 
även med att få fram en interaktiv 
variant av de i bridgetidskrifter 
så populära Duellavdelningarna. 
Tanken är att ett par spelare 
ska kunna bjuda en uppsättning 
givar över Internet och jämföra 
sig med andra likasinnade, 
förhoppningsvis inklusive ett och 
annat elitpar.

Dessutom arbetar Anders med 
ett stöd för Mjölkbudet, ett slags 
Serietävling med glimten i ögat, 
som kommer att skötas av Mats 
Nilsland.

Klart är att interaktiva 
funktioner är mycket attraktiva 
för bridgespelare, och dessa 
avdelningar kommer med tiden 

säkerligen att utvecklas utöver 
alla gränser vi i dag känner.

Förbundet har uppskattat det 
arbete som ”syskonskaran” lagt 
ner och det positiva mottagande 
som sajten fått. Detta har 
medfört att man budgeterat 
ytterligare medel för att driva 
projektet vidare under nästa 
budgetår.

Den redaktionella aktiviteten 
på www.syskon.nu har från en 
relativt långsam start tagit fart, 
och materialet växer ständigt 
i omfång. Beskrivningarna 
presenteras primärt i html-
format med den smidighet och 
de möjligheter till hyperlänkar 
som det erbjuder. Dessutom 
ges oftast en redigerbar version 
(rtf) för nerladdning och 
vidareförädling samt infogning 
i egen systemdokumentation. 
En pdf-version kompletterar 
vanligen för att ge stöd åt andra 
plattformar än Windows/Intel.

Redaktörerna arbetar praktiskt 
taget helt ideellt och är beroende 
av hjälp från alla svenska 
bridgespelare med material 
samt förslag till system och 
konventioner som bör återfinnas 
på Syskon, för att vi ska nå 
vårt mål att under 2002: att 
fylla sajten med det mesta av 
de system och konventioner 
som används i Sverige i dag 
samt sådant som influerar den 
svenska bridgens utveckling på 
systemsidan. 

I ett längre perspektiv ser 
vi ett lugnare skede med 
löpande underhållsarbete i 
form av uppdateringar och 
kompletteringar av befintligt 
material samt en stillsam 
tillväxt med nya artiklar. 
Vidareutveckling av interaktiva 
funktioner kommer säkerligen 
också att bli en angelägen fråga.

Sven-Olov Flodqvist

Vill du kombinera sommar, sol, 
semester och BRIDGE? Missa 
då inte bridgefesten för hela 
familjen 2002 års SM-vecka i 
Skövde, 27 juli – 4 augusti. Här 
finns 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 SM-vecka fylld 
med aktiviteter för alla 
familjemedlemmar.
Med utgångspunkt från 
Billingehus erbjuder den härliga 
omgivningen semestervecka 

med många möjligheter. Det 
finns allt från aktiviteter som 
golf, boule och bågskytte, till 
bad, friluftsliv, kanotpaddling 
och fiske.
I Skövde är det nära till nöjen 
och kultur. Varför inte passa på 
att besöka Skara sommarland?
Du bor på hotellet i nära 
anslutning till tävlingarna. 
Campingplatsen eller stugbyn är 
andra alternativ.
 
Har du några frågor om SM-
veckan ring kansliet. Mera 
information och möjligheter 
till såväl anmälningar som 
bokningar kan göras på http:
//www.bridgefederation.se/
welcome/sm-vecka/smv2002/
index02.htm. 

http://www.syskon.nu/
http://www.bridgefederation.se/welcome/sm-vecka/smv2002/index02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/sm-vecka/smv2002/index02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/sm-vecka/smv2002/index02.htm
http://www.bridgefederation.se/welcome/sm-vecka/smv2002/index02.htm

