
 deltaga i tävlingar på bridgeklubbar

 rösträtt på klubbens årsmöte

 tidningen Svensk Bridge, fem nummer per år

 spela om mästarpoäng och rankingpoäng

 deltaga i Svenska Mästerskap och Allsvenskan

 medlemskap i Världs- och Europabridgeförbunden, som 
bland annat innebär att du kan spela på klubbar över 
hela världen

 utbildning av klubbfunktionärer, bridgelärare 
      och tävlingsledare

 information från distrikts- och riksförbund

 hjälp med rekryteringen
      materiel som foldrar och affischer
       aktivt stöd från förbundets konsulenter
       modernt kursmateriel till låga priser

 uppdateringar av lagböcker, stadgar och andra regelverk

 utveckling av datorstöd för såväl tävlingar som 
      administration, främst via Internet

 informationsbladet KLUBB-NYTT, två nummer per år

 rätt att sälja Bingo-Lotter

 möjligheten att erbjuda gratis medlemskap för 
      deltagare i nybörjarkurser i bridge

 hjälp med administrationen av medlemsavgifter

 aktiv ungdomsverksamhet, bland annat årliga Riksläger

 framgångsrika landslag. Sverige deltar i alla stora 
internationella tävlingar med lag i såväl öppen-, dam- 
som juniorklass.

 ett omfattande arbete för att höja bridgens anseende. 
För närvarande läggs det ner ett stort arbete på att få 
med bridgen i Riksidrottsförbundet.

 information till landets tidningar om såväl resultat i 
tävlingar som intressanta givar.

 Världs- och Europabridgeförbunden, som bland annat 
arbetar för att göra bridge till en olympisk gren.

ska du vara medlem
i en bridgeklubbVARFÖR... ?

Medlemskap i en bridgeklubb, 

ansluten till Sveriges Bridgeförbund, innebär fördelar 

för såväl dig som för din klubb, men också 

att du stödjer bridgen.

Sveriges Bridgeförbund är en ideell och demokratisk 
förening. 

 Det innebär att förbundet styrs av sina medlemmar 
genom en representativ demokrati. På klubbens årsmöte 
väljs representanter till distriktets årsmöte, som i sin 
tur väljer representanter till Riksstämman, förbundets 
högsta beslutande organ. 

 Det innebär också att förbundet saknar vinstintressen. 
Intäkterna skall täcka kostnaderna, men det finns inget 
intresse för att skapa stora överskott.

  Sveriges Bridgeförbund har en hemsida på Internet:
       www.bridgefederation.se. Där kan såväl klubb- och 
       distriktfunktionärer som övriga medlemmar hitta
       mycket av intresse.

Sveriges Bridgeförbund arrangerar varje år, ofta i samarbete 
med distrikt och klubbar:

  Nybörjarträffen, en tävling för dem som just 
       lärt sig spela bridge.

  Utbildningshelgen, en helg med kurser på alla nivåer.

  Distriktsträffen, (vartannat år) ett stormöte där för-
       bundsstyrelsen träffar representanter från alla distrikt.

  Riksstämman, (vartannat år) förbundets högsta beslu-
       tande organ där såväl utfallet från föregående år som 
       planerna för de kommande granskas av distriktens 
       representanter.

  SM-veckan – en vecka för alla – med SM-finaler, 
       guld-, silver- och bronstävlingar.

  Allsvenskan, en tävling i serieform med fyra divisioner.

  Oktobersilver, en silvertävling på klubben med 
       reducerat antal brickor.

  Nordisk Simultan, en tävling som spelas samtidigt 
       på många orter i Norden.

  Landslagsuttagningar i såväl öppen- som dam- 
       och juniorklass.

  Skolkampen, en tävling för skolelever över fyra brickor. 

  Juniorrallyt, en serietävling för juniorer 
       med fyra deltävlingar.

  Riksläger för juniorer.

  Vad du får

  Vad klubben får

  Du stödjer

  Sveriges Bridgeförbund

  Tävlingar & träffar
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