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Sitter säkert!
– MATS QVIBERG OMVALD SOM ORDFÖRANDE



Bridge, massor av bridge i dagarna tio! 30 juli ‒ 8 augusti vankas 
det återigen Bridgefestival. Av tidigare års arrangemang i Örebro 
har vi lärt oss att spelarna vill ha en större partydag med bankett 
och speciella festtävlingar under dagen. Så blir det också 2010. 
Boka därför in partytisdagen den 3 augusti! Den populära banketten 
har haft dragplåser som Martin Stenmark, Brolle och Peter Flack 
(Hjalmar). Vem eller vilka står för underhållningen nu till sommaren? 

Bridgeestivalen har tävlingar för alla kategorier spelare. Här 
fi nns vanliga bronstävlingar, handikapptävlingar, silvertävlingar, 
guldtävling, internationell lagtävling parallellt med förbundets 
SM-fi naler. Det går alltid bra att komma ensam, eftersom vi garanterar 
partner via vår partnerförmedling, förutsatt att man är på plats 
minst 15 minuter före tävlingsstart. Varje morgon kommer en 
nyhetsbulletin med nyheter, reportage, resultat och mycket mer som 
förknippas med Bridgefestivalen. Mer information hittar du i denna 
tidning och på www.svenskbridge.se.

Välkommen till en bridgeupplevelse utöver det vanliga!

Bridgefestivalens sponsorer:

BRIDGEFESTIVAL 2010
FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE PROUDLY PRESENTS

BRIDGEFESTIVAL 2010
CONVENTUM ARENA 3 ÖREBRO

Din guide för 
Bridgefestivalen

Våra samarbetspartners:
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Så har ännu en Riksstämma avverkats. 
Den mest omstridda frågan rörde 
bidrag till seniorlandslaget, där stäm-
man med knapp marginal gick emot 
styrelsen (och större delen av det 
internationella bridgesamfundet) ge-
nom att förorda samma ekonomiska 
representationsvillkor som för öppna 
och damlaget. 
 Hade styrelsen förordat oföränd-
rade medlemsavgifter om man trott att 
denna motion skulle antas? 
 Troligen inte. 
 Nu får vi dra ner på andra saker i 
budgeten och be att eventuella klago-
mål riktas till rätt adress!
 VM i Sao Paolo har avslutats med 
klart godkända resultat för de svenska 
lagen. Båda kvalade till slutspel, där 
dock slutsegrarna Kina inte överras-
kande blev för svåra i damklassen och 
Polen besegrade vårt seniorlag. 
 Generellt stöter svenska lag ofta på 
patrull när cupspelet börjar. Undanta-
gen har normalt varit när vi represen-
terats av par med stor erfarenhet, bl a 
från de stora amerikanska cuptävling-
arna. 

 Alla kan ju inte bli ”utlandsproffs”, 
så jag tror vi behöver fl er cuptävlingar 
även på hemmaplan. 
 På tal om VM, är det glädjande att 
våra duktiga juniorer nu kommer att 
representeras av ett lag i U26-klassen 
vid junior-VM i Philadelphia hösten 
2010. Ursprungligen missade de kvalet 
med knappast möjliga marginal, men 
ett avhopp från en annan zon räddade 
oss. Vårt U21-lag hade redan kvalat in 
av egen kraft.
 Jag upphör aldrig att förundras 
över den bristande lagförståelse som 
många tävlingsspelare, och t o m vissa 
tävlingsledare, uppvisar. Detta gäller 
främst lagarna runt ”otillåten infor-
mation” som skapar upprörda känslor 
helt i onödan. LK informerar lovvärt 
i tidningen, men det räcker nog inte. 
Hur vore det om TL offrade 10 mi-
nuter vid starten av klubbtävlingen, 
ett par gånger i månaden, på att belysa 
temat från olika synvinklar?  
 Slutligen tillönskas en God Jul & 
Ett Gott Nytt Bridgeår 2010!

Då Riksstämman gick emot styrelsens förslag gällande seniorlaget, kan det 

bli aktuellt att dra in på annat i budgeten, skriver Jan Kamras i Ledaren.

Smakar det så kostar det

L E D A R E  J A N  K A M R A S

Jan Kamras vice ordförande 
jankamras@telia.com

Bridgefestivalens sponsorer:

BRIDGEFESTIVAL 2010
FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE PROUDLY PRESENTS

BRIDGEFESTIVAL 2010
CONVENTUM ARENA 3 ÖREBRO
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026-65 60 71  Kanslist Stefan Vestlund, 026-65 60 72, sve@svenskbridge.se  Information & Webb Carina Westlin, 026-65 60 74, carina@svenskbridge.se
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Rikskonsulent & Rutersupport  Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se.   Rikskonsulent Roger Wiklund, 026-65 60 77, rwi@svenskbridge.se  

Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

LÖSENORD TILL HEMSIDAN

På baksidan av denna tidning, alldeles invid adressen, fi nns två sifferkom-
binationer. Den ena avser ditt medlems-id och den andra är ditt lösenord 
som behövs för att komma åt vissa delar på förbundets hemsida 
www.svenskbridge.se.
 Saknas lösenordet, beror det på att du ändrat lösenord. 
 Du kan själv ändra ditt lösenord till något du enklare kommer ihåg. 
 Efter inloggning på www.svenskbridge.se går man in på rubriken 
Mina sidor.

ADRESSÄNDRING

Har du fl yttat - eller skickas tid-
ningen till fel adress?
Nu kan du själv ändra dina 
uppgifter i medlemsregistret.
Efter inloggning på www.svensk-
bridge.se går man in på rubriken 
Mina sidor.
 Under Ändra mina uppgifter 
kan man ändra adress, telefonnum-
mer, mailadress lösenord m m. 
Glöm ej att spara de nya inställ  -
ni ngarna längst ned på sidan. 

MATERIEL TILL MARKNADSFÖRING

Vi vet att det går åt mycket 
material i form av foldrar och 
tidningar när klubben ska 
marknadsföra sig. Allt sådant 
material och mycket mera 
beställs hos Svenska Bridgeför-
laget. F n fi nns följande mate-
rial att beställa:
•  Bridge på 10 minuter, 
    introduktionsfolder
• Vad är bridge, 
    informationsblad
• Kursstartsaffi scher

Det enda klubben behöver stå 
för är frakten. Om man vill 
få till ett enhetligt yttre med 
bridgeanknytning, går det 
även att beställa tröjor, jackor, 
muggar etc. Du beställer enklast 
direkt på Bridgeförlagets hem-
sida, www.bridgeforlaget.se.
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BUDKAVELN – MÅLSTYRD 
KLUBBUTVECKLING

Förbundet kommer under några år 
att satsa resurser på att jobba med 
målstyrd klubbutveckling. Detta 
ska ske genom att man minst en 
gång i månaden sätter fokus på 
en av våra klubbar. Flera klubbar 
funderar nu för fullt på att dra 
igång under hösten. Häng på ni 
också!

Läs mer på www.svenskbridge.se
eller ta kontakt med någon av 
våra konsulenter. (Se kontakt-
information längst ner på denna 
sida!)

INBJUDAN: 
TL-GULD UTBILDNING, STEG 3

9-10 JANUARI 2010 
SCANDIC VÄST, ÖREBRO

Målgrupp: Tävlingsledare som 
har minimum steg 2 utbild ning 
med betyget godkänd och som 
vill ta licens för att vara TL 
vid guldtävlingar och andra 
förbundsarrangemang. 

Utbildningen är också förbere-
dande till Steg 4, som är EBL:s 
internationella utbildning. 
Nästa Steg 4 utbildning arrange-
ras 1-5/2 2010 i San Remo, 
Italien.

Pris: 1.500 kronor per delta-
gare. (Tillägg 500 kronor om 
man kommer kvällen före och 
på så sätt får en extra natt.) 
Om man ej önskar boende 
betalar man 1.000 kronor per 
deltagare. I priset ingår erfor-
derlig kurslitteratur, kost, logi 
och övriga kurskostnader. 

Anmälan: Du anmäler dig till 
Micke Melander via e-post 
mme@svenskbridge.se senast 
den 13 december 2009. 

En nyhet rörande guldlicenser 
är att det praktiska provet som 
görs på hemmaplan är bort-
taget. De praktiska momenten 
kommer att bedömas vid simu-
leringsövningarna. 

Mer info: www.svenskbridge.se
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Ledaren 3. Förbundsnytt 4. Innehåll 5. Qviberg omvald ordförande 6-9. VM 10-11. Festival-
nyheter 12. Nybörjarträffen 13. Bridgefestivalens dag-för-dag-schema 14. Bridgeparty 15. 
Chairman’s Cup 16. Riksstämma 18-19. Årets klubbledare 20. Steg-för-steg 22-26.  
Från asfalt till bridge 27. Bridgelärarens återkomst 28-30. Bridgeturisterna 31.  
Lite svårare 32-33. LK har ordet 34. Tommys lagom svåra 35. Lite svårare... Lösningar 36-38. 
Fråga bridge 39. Nordiskt samarbete 40. Korsordet 41. Vikten av att heta Pia 42-45.  
Play it again, Omar 46-47. Boktips 48-49. Tommys lagom svåra... Lösningar 50.

  Informativ artikel.      Artikel med enkla bridgetekniska inslag.     Artikel med bridgetekniska inslag.      Artikel med mer avancerade bridgetekniska inslag.
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Bridge är befriad från moms och  reklamskatt.FOTO:  

THOMAS WEDIN
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Svenskt guldstänk i Brasilien

S I D  1 0 - 1 1

Vikten av att heta Pia

Gunnar Hallberg bärgade VM-guld – för England!

S I D  4 2 - 4 5

Från asfalt till bridge
S I D  2 7

Roger Olsson har sadlat om i sitt yrkes-

verksamma liv: från asfaltsläggare till 

professionell bridgelärare.

Den bästa svenska damutövaren i både 

bridge och schack heter Pia. 
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Qviberg tar inte 
sin Mats ur skolan
– Ordförande i Svensk Bridge sedan 1997
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Qviberg tar inte 
sin Mats ur skolan
– Ordförande i Svensk Bridge sedan 1997

TEXT: NOOMI HEBERT, STOCKHOLM

FOTO: PETER VENTURA, KARLBO & THOMAS WEDIN, SKÖVDE

– Jag tror det är viktigt att en 

ordförande inte bara har bridge 

i livet, säger Mats Qviberg. En 

ordförande som vill sitta kvar till 

vilket pris som helst är ingen bra 

ordförande.

 Nu lägger Mats ytterligare 

(minst) två år till sina tolv år som 

ordförande för Svensk Bridge. 

Själv kan han se både för- och 

nackdelar med att ha många år 

på nacken:

 – Fördelarna är att man har 

rutin, man vet hur det fungerar. 

Nackdelarna är att man dras med 

en del hang-ups från olika hän-

delser och personer, man är kan-

ske inte lika hungrig längre. 

 – Jag har kanske blivit lite av 

ett varumärke för bridgen efter 

mina år på ordförandeposten. 

Men det är upp till bridgesverige 

att avgöra om fördelarna över-

väger nackdelarna! >
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P R O F I L E N  M A T S  Q V I B E R G

Är det stor skillnad att jobba i en 
ideell organisation jämfört med ett 
finansimperium?
 – Det är väsensskilt, verkligen. Vi är 
så oerhört mycket mer rationella i af-
färsvärlden, men i den ideella världen 
är det inte samma spelregler som gäl-
ler. Ibland tycker jag att till exempel 
Riksstämman kan fatta de mest kons-
tiga beslut!
 – Men jag har lärt mig mycket av 
bridgen och jag hoppas att bridgen 
lärt sig mycket av mig också – nu var 
jag kanske ute med håven här, men jag 
hoppas det! Jag tror det kan vara bra 
med lite korsbefruktning.
 Vad är du mest nöjd med sedan du 
tillträdde?
 – Medlemsökningen. Vi har inte 
riktigt fördubblat antalet medlemmar, 
men gått från femton till tjugofem 
tusen. Att bridgen har lycktas flytta 
fram sina positioner i ett samhälle med 
mycket brus tycker jag är jätteroligt.
 Vad har inte blivit riktigt som du 
tänkt dig?
 – Jag hade hoppats att det skulle bli 
lite vänligare atmosfär vid bridgebor-
den. På nätet, tycker jag, det märks att 
folk blivit hyggligare mot varandra. 
Det får gärna bli så i verkligheten 
också.
 Vilka bra respektive mindre bra 
tendenser ser du?
 – Det är bra att de stora distrikten 
växer. Vi ser hur Skåne och Göteborg 
och till viss del Stockholm ökar. Ett 
problem i Stockholm är dock att brid-
gen är så beroende av S:t Erik, och där 
har man haft problem med att få den 
ideella bridgeklubben att fungera bra 
med en kommersiell bridgeskola. Jag 
tycker att bridgelärare måste få tjäna 
pengar på att undervisa. De måste 
också betala sina elräkningar!
 – Att vi inte får de unga till brid-
gebordet kan man oroa sig för, men 

jag tycker att 40-talisterna är minst 
lika välkomna som de yngre. Idag 
har unga människor en helt annan 
tidsaspekt, så jag kan förstå att bridge 
inte passar unga människor. Fast det 
är klart, ska vi få fram riktigt duktiga 
elitspelare så måste man ju börja som 
ung.
 Ska man bara släppa ungdomarna 
då?
 – Det är klart vi inte ska göra det, 
men vi måste få med dem som vill 
spela bridge – och inte de som inte vill 
spela bridge! Att försöka locka alla 
tror jag inte är lyckat i något samman-
hang, vad det än gäller.
 Vad står på den bridgepolitiska 
agendan? Vill vi fortfarande gå med i 
Riksidrottsförbundet till exempel?
 – Nej, det är skrinlagt. Det var väl 
feltänkt från början. Jag tror inte på 
de där stora organisationerna – vi har 
tillräckligt mycket konflikter i vår 
egen verksamhet så vi behöver inte 
ärva andras. Men det är väl bra att vi 
har diskuterat och försökt. Man vet ju 
inte allt från början. Man får resonera 
och testa sig fram.

 Du säger ofta att du är en otålig 
person – hur kommer det sig då att du 
älskar bridge? Det tar ju massor av 
tid?
 – Ja, mina lagkamrater tycker att 
jag spelar för fort och inte tänker efter 
tillräckligt! Men jag har lärt mig leva 
med min otålighet, och i den kom-
mersiella världen har jag haft nytta av 
att tvingats ha lite mer tålamod i en 
del sammanhang. Men det är sant – jag 
avskyr långa sammanträden, långa 
Riksstämmor… det måste finnas en 
lekfullhet, tycker jag, det måste vara 
roligt att syssla med bridge på alla sätt. 
 Förbundets likviditet är god, säger 
protokollet från stämman. Är vi rika?
 – Nej, vi klarar oss och kan betala 
våra löner, och så har vi en liten re-
serv. Trots att förbundet inte har höjt 
sin avgift på elva år så har klubbarna 
och distrikten tagit ut mer pengar. Till 
vad, kan man undra? Nu kostar det 
drygt 400 kronor att vara medlem i 
Svensk Bridge, och det tycker många 
är mycket pengar. Så jag tror inte att 
vi kan höja avgiften mycket om vi nu 
vill ha en breddsport.

Mats Qviberg vann Riksstämmans oktobersilver i par med Pontus Silow, före bl a 

Tommy Gullberg och landslagsdamerna Catarina Midskog, Catharina Forsberg.

>
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P R O F I L E N  M A T S  Q V I B E R G

 – Sedan är det ju viktigt att förstå 
att man måste betala vad det kostar. 
Det är inte guds mening att andra ska 
betala min hobby. Nu på Riksstäm-
man röstade man igenom – emot min 
önskan – att seniorerna skulle få stöd 
för sitt landslag. Det är jag väldigt 
tveksam till. En positiv sak är att det 
säkert kommer att sätta fart på senio-
rerna och öka konkurrensen, det finns 
säkert flera hundra man som vill åka 
till Brasilien på medlemmarnas be-
kostnad. Men jag tyckte det här beslu-
tet var stötande.
 Är inte stötande en lite väl stark for-
mulering? WBF (världsbridgeförbun-
det) har ju introducerat en seniorklass 
– då har den väl någon status? 
 – Inte tillräckligt. Anseendet för 
seniorbridge runt om i världen är inte 
så högt, att det blir bild i tidningarna 
om man tar en medalj. Det har fung-
erat väl tidigare då vi har haft ett bra 
lag som har fått betala sina egna resor. 
Det tycker jag är rimligt när det är 
mer på hobbynivå. Nu kanske sats-
ningen går ut över annat – att vi får 
dra in ett nummer av tidningen, eller 
satsa mindre pengar på juniorerna.
 Till slut – du skrällde till och vann 
tävlingen som arrangerades i samband 
med Riksstämman. Grattis – och hur 
känns det?
 – Ja, det var roligt, det var ju många 
duktiga spelare med där, och de har 
väl alltid tyckt att ”Mats är nog bra, 
men någon bridgespelare blir han 
aldrig”, så det var lite extra roligt att 
vinna där. Hoppas de jag slog i alla fall 
kan känna sig lite glada över att de har 
en ordförande som kan spela bridge 
också!
 Bridge tackar för pratstunden. Mats 
tackar han också och passar på att 
önska alla bridgespelare från norr till 
söder en God jul och ett Gott nytt 
bridgeår!

NAMN  Mats Qviberg

KLUBB  Lidingö BK

ÅLDER  56 

BOR  Lidingö, Stockholm

FAMILJ Fru och tre barn (28, 27 
och 23)

AKTUELL Fick förnyat förtroende 
som förbundsordförande vid Riks-
stämman i Örebro

ARBETE  Finansman

UTBILDNING  Civilekonom

KARRIÄR  Började tidigt på SEB 
och stannade åtta år. Sedan blev 
det Carnegie Fondkommission 
i sex år. 1990 bildades ihop med 
vapendragaren Sven Hagströmer 
den fondkommission som bär 
deras namn.

DRICKER  Gärna ett glas rött

RÖKER  Absolut inte! Sitter som 
ordförande i organisationen  
A Non Smoking Generation.

ÄTER  Husmanskost och fisk

LÄSER  Dagstidningar, skönlitterärt 
och finanstidningar

CITATET  ”Bridge påminner om 
aktiemarknaden. Det upphör 
aldrig att fascinera!”

 FAKTA MATS QVIBERG

>

ALLSVENSKAN DIVISION 2

Efter tre helgers Allsvenskt spel 
i division 2 står det nu klart vilka 
lag som flyttas upp till den högsta 
divisionen. Här är samtliga vinnare 
i division 2:

Gävle BK, ZMRZLINA: Rune  
Pettersson, Rolf Scherdin, Jan 
Johnsson och Sune Fager

BK S:t Erik, Båt: Björn Åström, 
Bengt Stahre, Mart Altmäe, 
Anders Hjelm, Åke Sjöberg,   
Lisbeth Åström, Eric Arvidsson 
och Simon Bech

Skara BS: Bo Roos, Magnus 
Göransson, Andreas Persson,
Christian Carlsson och Henrik 
Noberius

LUCK, Anders: Anders Freij,
Bengt Emanuelsson, Håkan Tjär-
nemo, Pierre Carbonnier, Björn 
Svensson och Jan Gutenwik

IT-KOMMITTÉ

Medlemskommittén har tillsatt en 
IT-kommitté, som föreslogs under 
Riksstämman. IT-kommittén 
kommer att ledas av Pontus Silow, 
Stockholm.
 I kommittén ingår även Carina 
Westlin, Bollnäs, Andreas Jansson, 
Falun, Peter Modh, Göteborg, och 
Fredrik Jarlvik, Malmö.
 Kommittén kommer att sätta 
upp en flerårsplan, där Spader 
(förbundets hemsida) är prioritet 
ett.

 NOTISER
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I N T E R N A T I O N E L L T  V M  I  B R A S I L I E N

Gunnar Hallberg har bott i England 
i många år, men då och då visar han 
upp sig på hemmaplan. En ordentlig 
uppvisning stod han för i Englands 
seniorlag, som bärgade guldet i VM i 
São Paulo, Brasilien.
 Gunnar var tongivande i laget och 
hans fräcka budgivning gav England 
12 imp på följande bricka, hämtad från 
matchen mot Belgien.

  ™ E kn 9 
  3 kn
  2 E kn 7 5 2
  ß 7 6 4 2
™ 4 3   ™ 10 8 7 5 2
3 D 8 6 5   3 10 9 3 2
2 K D 9 3   2 10 6 4
ß D 10 5  ß 9
  ™ K D 6
  3 E K 7 4
  2 8
  ß E K kn 8 3

I det öppna rummet bjöd sig belgarna 
upp till 6ß på Nord-Syds ledd. Spel-
föraren kunde dra två ronder trumf, 
stjäla två hjärter på bordet och ge bort 
spel för klöverdam; N/S +1370.
 Vid det andra bordet satt Gunnar 
Öst. Efter två inledande pass stack han 
ut hakan i ozon mot zon och inledde 
budgivningen med 22 Multi med sina 
busskvitton. Syd kom nu trångt till 
och när han provade med 3 sang hade 
ingen något mer att tillägga. Det blev 
10 stick, N/S +630, men 12 imp för 
England.

 Här hade Gunnar som Syd till upp-
gift att spela hem 5™.

  ™ – 
  3 E K 8 7
  2 E K 6
  ß E kn 9 7 6 2
™ kn 6 5 2   ™ E 7
3 kn 10 5   3 6 4 3
2 10   2 kn 9 7 5 4 3 2
ß K 10 8 5 3  ß D
  ™ K D 10 9 8 4 3
  3 D 9 2
  2 D 8
  ß 4

Efter Nords klöveröppning spärrade 
Öst med 32. Nord-Syd kom nu lite 
för högt, då slutbudet blev 5™.
 Väst spelade ut rutertio och Gunnar 
såg, att enda hotet mot kontraktet var, 
att motspelarna skulle vinna tre trumf-
spel. Västs utspel var med all säkerhet 
singel, så de flesta skulle i detta läge ha 
lagt ner en spaderhonnör, i förhopp-

ning om att fälla trumfknekten med 
den andra spaderhonnären nästa gång 
spelföraren kom in. Med aktuell sits 
skulle det spelsättet leda till straff, då 
Öst tar för spaderess och ger partnern 
en ruterstöld. Spaderknekt måste 
också ge spel och därmed är straffen 
ett faktum.
 Hur resonerade då Gunnar för att 
lösa denna hårdknäckta nöt? Jo, ef-
tersom Öst spärröppnat utan några 
topphonnörer, var det troligt att han 
hade spaderesset med sig och kanske 
bara ytterligare en spader. Gunnar 
gav motståndarna chansen att göra 
fel, genom att spela spadernio från 
handen. Det var inte lätt för Väst att 
se vikten av att han i detta läge måste 
hoppa upp med knekten, för att straffa 
kontraktet. När Väst lade lågt fick 
Öst vinna med esset. Väst fick sin 
ruterstöld, men sedan kunde Gunnar 
trumfa ut och notera hemgång i sitt 
”omöjliga” kontrakt.

TAPPADE STINGET

Vårt damlag spelade bra i de inledande 
matcherna men tappade sedan stinget. 
Det såg länge ut som om laget skulle 
bli utslaget i kvalificeringen, speciellt 
efter sista dagens inledande storförlust 
mot Kina. Efter en riktig rysare lycka-
des laget ta sig förbi Indonesien och 
Danmark i sista matchen och slutspe-
let var räddat. Härligt!

Svenskt guldstänk i Brasilien
TEXT: PETER VENTURA, KARLBO

Sverige representerades både i dam- och seniorklass vid VM i Brasilien, 

men båda lagen föll i kvartsfinal. Bättre gick det då för Gunnar Hallberg, 

som ingick i det engelska lag som knep guldet i seniorklassen.

Världsmästare Hallberg flankerad 
av Catarina Midskog och Madeleine 
Swanström.
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www.eckerolinjen.sewww.kopensol.nu

I samarbete med

Turlista t.o.m. 27/5 2010
Från Grisslehamn dagligen 10.00, 15.00, tors–sön även 20.00.
Från Eckerö dagligen 13.30 och 18.30, fre–mån även 8.30 (lokala tider).

Följ med på en heldag till havs med brunch, bridgetävling och à la carte. 
De fyra bästa paren i varje tävling går till fi nal, plats 5–8 vinner ett pre-
sentbrev från Eckerö Linjen. Finalen hålls onsdagen den 5 maj 2010 där 
de 10 bästa paren vinner fi na priser från Eckerö Linjen. Första pris är en 
resa med boende till Åland!

Eckerö Linjen Bridge Cup

495:-
/person

Bridgepaket 
Datum för Eckerö Linjen Bridge Cup: 13/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5 (fi nal).
Anmälan görs senast 2 veckor innan tävlingstillfälle på www.kopensol.nu, 
alternativt på tel. 0171-377 69.

Bridgepaket 495 kr/person
I priset ingår Eckerö Linjen anslutningsbuss t/r från Stockholm/Uppsala, båtresa t/r, 
brunch inkl. juice och kaffe, bridgetävling (ca 32 givar) med prisutdelning, tävlings- och 
reseledare, 1-rätters à la carte måltid exkl. dryck. 

Resans upplägg, lokala tider: 
7.45 Eckerö Linjen buss från Cityterminalen, Stockholm 
8.00 Avgång från Uppsala, Hjalmar Brantingsgatan
10.00  Avgång från Grisslehamn med M/S Eckerö, brunch ombord 
ca 11.15–17.00  Bridgetävling i mötesrum Båtsman med prisutdelning
18.30 Hemresa från Eckerö, à la carte måltid och 
  tid för shopping
21.30 Ankomst med buss till Cityterminalen 
  (21.15 ankomst Uppsala)

I N T E R N A T I O N E L L T  V M  I  B R A S I L I E N

 De blivande segrarna, Kina, valde 
att möta Sverige i kvartsfinalen. Kan-
ske maximal carry over (16 imp) efter 
storsegern i gruppspelet hade en in-
verkan. 
 I det första segmentet av sex vände 
svenskorna underläget snabbt till led-
ning i matchen. Dessvärre gick spelet 
sedan i stå. Kina återtog snabbt kom-
mandot och Sverige var aldrig riktigt 
nära att hota kinesiskorna.
 De svenska damparen visade alla 
upp bra samspelhet. Få missförstånd 
inträffade.
 Två av paren har med denna turne-
ring sagt tack och farväl till varandra. 
Pia Andersson och Cecilia Rimstedt 
går skilda vägar, likaså Catarina Mid-
skog och Kathrine Bertheau. Emma 
Sjöberg och Sandra Rimstedt satsar 
vidare, närmast med uppdrag i USA.

 Kina vann finalen mot USA med 
220–148. Det var Kinas första VM-
guld – och mycket efterlängtat efter 
flera silver- och bronsmedaljer.

POLACKER FÖR SVÅRA

I seniorklassen representerades vi av 
Sven-Olov Flodqvist, Anders Morath, 
Hans-Olof Hallén, Börje Dahlberg, 
Leif Trapp och Olle Axne. Våra se-
niorer såg tidigt till att skaffa sig god 
marginal för att gå till slutspel. Den 
stundtals goda marginalen behövdes 
verkligen på slutet, då nerverna kan-
ske spökade. Till slut var våra seniorer 
övertygande vidare.
 I kvartsfinalen tog dock polackerna 
snabbt ett stabilt grepp om matchen. 
Svenskarna fick sedan aldrig kontakt.
 Sverige hade inte något lag i öppen 
klass efter en osannolik genomklapp-

ning vid förra årets EM i franska Pau.
 Som så många gånger förr ställdes 
Italien och USA mot varandra i VM-
finalen. USA, fullspäckat med stjär-
nor, besegrade Italien med 285–249. 
I laget spelade denna tidnings med-
arbetare Zia Mahmood tillsammans 
med Bob Hamman, Eric Rodwell, Jeff 
Meckstroth, Nick Nickell och Ralph 
Katz. 
 Bulgarien, som på senare år seglat 
upp bland de större bridgenationerna, 
knep bronset.
 Spellokalerna i São Paulo var ut-
märkta liksom arrangemangen. Fattas 
bara, eftersom Tomas Brenning med 
flera svenskar stod för det tekniska. 
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Bridgefestivalen 2010 spelas på Con-
ventum Arena i Örebro 30 juli –
8 augusti med guld-, silver- och bron-
stävlingar så gott som varje dag. Festi-
valprogrammet 2010 bjuder på en hel 
del favoriter i repris och korrigeringar 
av tidigare genomförda arrangemang. 
Här följer en kort sammanfattning 
över nymodigheterna:
 ß ”Veckans lirare” ska utses i tre 
olika kategorier. 
 – Bronsliraren. Här räknas alla mor-
gon- och kvällsbronstävlingar, dock ej 
sista söndagen eller klöver/rutertäv-
lingen på tisdagen. De 10 bästa av 17 
möjliga tävlingar räknas.
 – Silverliraren. Alla silvertävlingar 
utom den inledande IAF-tävlingen 
räknas. De bästa fyra av sju möjliga 
tävlingar räknas.
 – Handikappliraren. Alla handi-
kapptävlingar räknas. De bästa fem av 
nio möjliga tävlingar räknas.
 Hur fungerar då detta? Jo, man ad-
derar sin inspelade procent i de olika 
deltävlingarna. Om en spelare spelar 
fl er än antalet tävlingar som räknas 
tas automatiskt de sämsta resultaten 
bort. Topp-10 i respektive kategori 
publiceras dagligen i bulletinen och på 
Internet. Vinnarna koras efter lörda-
gens tävlingar. Kompletta listor fi nns 
i spellokalen samt på Internet. De tre 
främsta i respektive kategori belönas 
med 3.000:-, 2.000:- och 1.000:-.
 ß Stora förändringar sker i Chair-
man’s Cup, där tidigare upplägg med 
återkval helt försvinner. Detta ersätts 
med en bonuscup.
 ß Nybörjarträffen räknas inte 
längre som facittävling utan beräknas 
som vanlig simultantävling i kvalen. 

De 24 bäst placerade paren i Nybör-
jarträffen erbjuds plats i fi nalen. 
Resebidrag ges till de distrikt som har 
långt (Ångermanland, Västerbotten, 
Norrbotten och Gotland). Kvalet 
spelas på anslutna klubbar runt om 
i landet under perioden 12–25 april. 
Finalen spelas 1–2 augusti på Bridge-
festivalen. I fi nalen spelas 46 brickor. 
Förutom medaljer till ettan, tvåan och 
trean sponsrar Svenska Bridgeförlaget 
SM-fi nalen. Alla fi nalister får pris!! 
 ß Bronstävling för spelare med max 

klövernål spelas partytisdagen. Max 
72 par. Parallellt spelas en liknande 
tävling för spelare med max ruternål. 
Efter spelet hålls ett kostnadsfritt 
seminarium, där samtliga brickor 
analyseras. Spelarna kan också ställa 
frågor till seminariepanelen.
 ß Individuell Stormästarträff för 
64 spelare på partytisdagen. Av dessa 
viks 50 platser till de stormästare som 
först anmäler sig i turordning. Däref-
ter bereds plats för de tio spelare med 

Festivalnyheter 2010

B R I D G E F E S T I V A L  N Y H E T E R  2 0 1 0

fl est MP som anmält sig, samt fyra 
wildcards som Festivalkommittén fritt 
disponerar. 
 ß Guldtävlingen sista helgen spelas 
som en traditionell tvådagarstävling, 
men med Gröna Hissen-format. 
300 kronor per person i startavgift. 
Följande priser utdelas: 1:a 20.000:-, 
2:a 10.000:-, 3:a 5.000:-, 4:a 3.000:-, 
5:a 2.000:- och 6:a 1.000:-.
 ß  Den sista dagens morgonbrons-
tävling är inte längre en handikapptäv-
ling utan vanlig bronstävling.

PARTNERFÖRMEDLING

Festivalen har tävlingar för alla, från 
handikapptävlingar till internationell 
lagtävling och SM-fi naler. Självklart 
går det bra att också komma ensam. 
Vi garanterar att alla får partner via vår 
partnerförmedling i silver- och brons-
partävlingar, förutsatt att man är på 
plats minst 15 minuter före tävlings-
start. Undantaget är mixedtävlingen 
där vi inte kan garantera mer än att vi 
försöker få ihop mixade par så långt 
det går.

FÖRANMÄLAN

Normalt krävs inga förhandsanmäl-
ningar till tävlingar på festivalen. Det 
är bara att sätta sig till bords, gärna 
minst fem minuter före start. Några 
undantag fi nns dock: Chairman’s Cup, 
SM-lag veteraner och Stormästarträf-
fen. Föranmälan fi nns också för att 
vara säker på att få plats i klöver- samt 
ruternålstävlingen.
 Tänk på att det kan bli fullt i si-
dotävlingarna. Då är det ”först till 
kvarn” som gäller. 



SPONSOR: 
SVENSKA BRIDGEFÖRLAGET – ALLT I BRIDGE – TEL 020-52 13 13

Nybörjarträffen spelas någon gång under tiden 

12 – 25 april 2010
Alla klubbar anslutna till Förbundet Svensk Bridge 
är välkomna att delta i tävlingen. Nybörjarträffen 
spelas som simultantävling, vilket innebär att man 
spelar samma givar på alla klubbar. Omkring 
4-500 par brukar vara med. Klubben avgör själv 
vilket datum inom perioden den önskar spela.

Tävlingen Nybörjarträffen är öppen för alla som 
gått eller går en nybörjarkurs som startat tidigast 
2008-07-01. 

SUCCÉ!

Bli

gått eller går en nybörjarkurs som startat tidigast 
2008-07-01. 

ALLA FINALISTER FÅR PRIS!

1:A PRIS  Bridgebord, 81x81 cm.

2:A PRIS  Boende i dubbelrum en natt samt 

start i valfri brons- eller silvertävling vid 

Bridgefestivalen i Örebro.

3:E PRIS  Boende i dubbelrum en natt vid 

Bridgefestivalen i Örebro.

4-5:E PRIS  Budlådor, komplett för ett bord.

6-24:E PRIS  Bokpaket för nya spelare.

för nybörjare!
SVENSK MÄSTARE

D   e 24 bäst placerade paren i Nybörjarträffen blir direktkvalifi cerade till SM-Par
Nybörjarträffen, som spelas 1–2 augusti på Bridgefestivalen i Örebro. I fi nalen spelas 

46 brickor över två dagar. Startavgiften är 200 kr per spelare. Silverpoäng delas ut till de 
främst placerade. Förutom medaljer till ettan, tvåan och trean sponsrar Svenska Bridge-
förlaget SM-fi nalen, så att alla fi nalister får pris!

Till tävlingen fi nns souvenirhäften att beställa från 
Svenska Bridgeförlaget. Häftena inne håller alla 
givar med förslag till budgivning och spelföring, 
kommenterade enligt svensk standard.

Klubbar beställer materiel från Svenska Bridgeför-
laget, genom att maila ventura@bridgeforlaget.se. 
Ni får då souvenirhäften, rapportblanketter och 
allt annat erforderligt materiel. Kostnaden är 10 kr 
per beställt häfte plus frakt.

Mer information hittar ni på 
www.svenskbridge.se.           
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FREDAG 30 JULI 
09.00-19.25  SM-par Veteraner 
14.30-18.00  Brons 1, handikapp 
15.30-21.45  Silver 1, IAF 
19.00-22.30  Brons 2 

LÖRDAG 31 JULI 
09.00-13.35  SM-par Veteraner 
10.00-13.30  Brons 3 
11.30-12.45  Chairman’s Cup. 
 Kaptensmöte 
13.00-22.30  Chairman’s Cup, 

 Gröna Hissen 
14.30-18.00  Brons 4, handikapp 
15.30-21.45  Silver 2 
19.00-22.30  Brons 5

SÖNDAG 1 AUGUSTI 
09.00-20.25  SM-par Damer 
10.00-20.40  Chairman’s Cup kval, 
 Gröna Hissen 
10.00-13.30  Brons 6 
10.30-15.30  SM-par Nybörjarträffen*
14.30-18.00  Brons 7, handikapp 
15.30-21.45  Silver 3 
19.00-22.30  Brons 8 

MÅNDAG 2 AUGUSTI 
09.00-13.35  SM-par Damer 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 32 lag 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 32 lag 
10.00-13.30  Brons 9 
10.30-15.30  SM-par Nybörjarträffen* 
14.30-18.00  Brons 10, handikapp 
15.30-21.45  Silver 4 
16.00-20.10  Chairman’s Cup, 16 lag
16.00-18.45  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 32 lag 
19.00-22.30  Brons 11, Mixed
20.00-22.45  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 

PARTYTISDAG 3 AUGUSTI
09.00-18.00  Stormästarträff, Ind. 
 guldtävling, 64 spelare 
09.00-18.20  Chairman’s Cup, 
 kvartsfi nal
09.00-13.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 
09.30-13.00  Brons 12, max klövernål  
 – max 72 par* 
09.30-13.00  Brons 13, max ruternål 
 – max 72 par* 
10.00-13.30  Brons 14 
14.00-18.30  Silver 5, Gröna Hissen 
 – max 200 par

14.10-18.20  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag 
14.30-18.00  Brons 15, handikapp 
19.00-22.30  Brons 16
19.30-  Party – bankett 

ONSDAG 4 AUGUSTI 
09.00-19.25  SM-par Mixed 
09.30-19.50  SM-lag Veteraner
10.00-20.50  Chairman’s Cup, semi
10.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag
10.00-13.30  Brons 17 
14.30-18.00  Brons 18, handikapp* 
15.30-21.45  Silver 6 
16.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag
19.00-22.30  Brons 19 

TORSDAG 5 AUGUSTI
09.00-14.40  SM-par Mixed 
09.30-19.30  SM-lag Veteraner 
10.00-20.50  Chairman’s Cup, fi nal 
10.00-14.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag 
10.00-13.30  Brons 20 
14.30-18.00  Brons 21, handikapp* 
15.30-21.45  Silver 7
16.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, match om 
 tredje pris 
16.00-23.00  SM-par Open, Sista Chansen 
19.00-22.30  Brons 22 

FREDAG 6 AUGUSTI
10.00-20.40  SM-par Open, semifi nal 
10.00-13.30  Brons 23 
14.30-18.00  Brons 24, handikapp 
15.30-21.45  Silver 8 
19.00-22.30  Brons 25 

LÖRDAG 7 AUGUSTI
09.00-19.25  SM-par Open, A-fi nal 
09.30-19.55  SM-par Open, B-fi nal 
10.00-13.30  Brons 26
14.30-18.00  Brons 27, handikapp
15.30-21.30  HQ Fonder Guld, del 1, 
 Gröna Hissen par 
19.00-22.30  Brons 28 

SÖNDAG 8 AUGUSTI 
09.00-14.35  SM-par Open, A-fi nal 
09.30-14.20  SM-par Open, B-fi nal  
10.00-14.45  HQ Fonder Guld, del 2, 
 Gröna Hissen par 
10.00-13.30  Brons 29

Dag-för-dag-schema
(Med reservation för programändringar)

Mer information på www.svenskbridge.seMer information på www.svenskbridge.se

Öppna SM-lag 
Veteraner 
4–5 augusti 2010
för dig född 1950 eller tidigare

Öppna SM-lag för veteraner 
spelas under Bridgefestivalen.
Spelet pågår onsdag 09.30–
19.50 och torsdag 09.30– 
19.30. Anmälan ska ske på 
förbundets hemsida eller på 
plats i Örebro. Sista anmäl-
ningsdag är 3 augusti kl 17.00. 
Av anmälan ska framgå lag-
namn, deltagande spelare och 
MID. I tävlingen spelas om 
mästerpoäng enligt gällande 
bestämmelser och guldpoäng 
till de fyra främsta (10-5-3-2). 
Startavgiften är 1.200 kr per 
lag (+400 för lag i slutspel), 
som betalas före start. Med-
lemskap i Förbundet Svensk 
Bridge krävs. 

Mer information på 
www.svenskbridge.se           
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* Efterföljande seminarium



Tisdagen den 3 augusti slår vi klackarna i 

taket och partajar igen! Under dagen avgörs 

tävlingar för olika mästarkategorier parallellt 

med normalt festivalschema tävlingar  och på 

kvällen blir det bridgeparty för ett överkomligt 

pris – så att alla kan vara med!

BANKETTKVÄLLEN
I priset för partykvällen ingår trerättersmiddag 
med bordsdryck och kaffe, underhållning och dans. 
Vinbiljetter kommer att säljas i informationsdisken 
på samma sätt som tidigare år. Barer fi nns i 
festlokalen. Menyn och namn på artisterna kommer 
att läggas ut på förbundets hemsida. 

 
BOKA BORD! 
Till partyt kan ni boka plats vid ett bord, enligt 
principen först till kvarn. Bordsnumreringen och 
antal platser vid varje bord framgår av lokalskissen 
här nedan. Bord nummer 18 och 19 är bokade för 
gäster och sponsorer. Platserna vid bord nummer 
1-2, 7-9, 10-17 och 20-26 kostar 
400 kr och platser vid övriga 
bord 350 kr. Observera att 
bord 3, 4, 5 och 6 
kommer att 
brytas efter 
middagen 
för att 
vi ska få 
plats att 
dansa. 

SÅ HÄR BOKAR DU 
1. Kontakta Sune Fager via e-post sune.fager@lm.se 
och ange ditt MID-nummer, namn, antal platser och 
vid vilket bord ni vill sitta. Observera att det räcker 
med ett namn och MID-nummer oavsett hur många 
biljetter ni bokar. 
2. Ni får sedan bekräftelse på att platserna är prelim-
inärt reserverade eller förslag på alternativa platser 
om bordet redan är fullt. 
3. När platsbokningen är klar betalar ni 
snarast in hela beloppet till Svensk Bridge
 på PG 401914–7. På inbetalningen måste 
ni ange bordsnummer, 
MID-nummer och namn. 
Även här räcker det med 
ett namn. Er preliminära reservation 
gäller i två veckor; har betalning 
inte gjorts inom den tiden riskerar 
ni att platserna släpps till någon annan. 
4. Biljetterna, med bordsnummer 
angivet, lämnas ut i informations -
disken under festivalveckan.

B R I D G E P A R T Y
BOKA IN DEN 3 AUGUSTI

B R I D G E P A R T Y
CONVENTUM 3 ÖREBRO
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Bord 1-17 = 24p

Bord 18-19 =16p

Bord 20-41 =24p

Bord 42-45 =10p
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CHAIRMAN’S CUP 2010

Vi bäddar för en lyckad Bridgefestival!
Behrn Hotell -  Familjeägt och trivsamt hotell på Stortorget i centrala Örebro.
Ca 500 meter från Conventum.  019-12 00 95, info@behrnhotell.se

Best Western City Hotel -  Modernt affärshotell mitt i centrala Örebro.
Ligger på Kungsgatan, ca 300 meter från Conventum.  019-601 42 00, info@cityhotelorebro.se

Elite Stora Hotellet Örebro -  Fyrstjärnigt hotell med pub och restaurang.
Ligger på Drottninggatan, ca 400 meter från Conventum.  019-15 69 90, reservation.orebro@elite.se

First Hotel Örebro -  Hotellet präglas av skön hemkänsla och familjär atmosfär.
Ligger på Storgatan, ca 900 meter från Conventum.  019-611 73 00, boka@hotellorebro.se

Ibis Hotel Örebro -  Trivsamt hotell strax utanför centrala Örebro.
Ligger på Stenbackevägen, ca 1,5 km från Conventum.  019-17 07 07, h2873@accor.com

Quality Hotel Örebro - 111 bekväma rum, bistro & pub samt kostnadsfri parkering.
Hotellet är beläget ca 3 km från Conventum.  019-20 50 00, q.orebro@choice.se

Clarion Hotel Örebro -  Förstaklasshotell mitt i city med skön atmosfär, relaxavdelning, bar & restaurang.
Ligger på Kungsgatan i centrala Örebro, ca 300 meter från Conventum.  019-670 67 00, cl.orebro@choice.se

Scandic Grand Hotel -  Fyrstjärnigt hotell med pub, relaxcenter, restaurang och bar.
Ligger på Fabriksgatan alldeles intill Conventum.  019-767 43 00, camilla.abbhammar@scandic-hotel.com

Scandic Örebro Väst -  Hotell med restaurang, bar och relaxavdelning med pool.
Ligger på Västhagagatan, ca 2 km från Conventum.  019-767 43 00, camilla.abbhammar@scandic-hotel.com

Campingplats & Stugby Gustavsvik -  En av Sveriges första femstjärniga campingplatser.
Campingen är belägen ca 3 km från Conventum.  019-19 69 10, camping@gustavsvik.se

www.conventum.se

Nytt för året är att om man blivit utslagen i första rundans kval så 
är det fortfarande inte slut för det laget. Lag som placerar sig 33-
64 kommer att få spela en bonuscup som går parallellt med huvud-
cupen. Den pågår ända fram till finalen och vinnaren/förloraren i 
bonuscupen blir sammanlagt trea och fyra i tävlingen. Lag som blir 
utslagna i huvudcupen och flyttas ned till bonuscupen och får där 
välja motståndare precis som i huvudtävlingen. Att tävlingen heter 
Chairman’s Cup beror på att ordföranden för Förbundet Svensk 
Bridge, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen.

FÖRBUNDET SVENSK BRIDGE PROUDLY PRESENTS

CHAIRMAN’S CUP 2010
CONVENTUM ARENA 3 ÖREBRO
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FÖRLORARE
GÅR TILLË

Chairman’s Cup (CC) är en tävling öppen för alla och spelas på Conventum,  
Örebro, 31 juli ‒ 5 augusti. Det är en lagtävling som inleds med ett kval i 
form av Gröna Hissen (32 första vidare) och avslutas med raka cupmatcher. 

‒ Vinnarlaget 2009 ‒

STARTAVGIFT 
Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag (125 
kr/junior, 500 kr/senior). Måndag och 
framåt: 500 kr/lag. Senaste anmälan 
fredag 30 juli kl 20.00. 

PRISER 
Fördelas som följer 1:a: 50.000:- , 2:a: 
30.000:- , 3:e: 15.000:- , 4:e: 10.000:-  
och 5:e/6:e: 5.000:-.
 
SPELUPPLÄGGNING (SE SCHEMA)
CC inleds lördag och söndag med ett 
kval i form av Gröna Hissen. Därefter 
vidtar två parallella cuper:  
• Lag 1-32 spelar huvudcup. Här 
spelas om 1:a och 2:a plats.  
• Lag 33-64 spelar i bonuscupen. Här 
spelas om 3:e och 4:e plats.  
• Ett lag som förlorar i huvudcupen 
under cupmatcherna flyttas ned till 
bonuscupen.  
• Ett lag som förlorar i bonuscupen är 
utslaget.  

• Uppflyttning till huvudcupen går ej.  
• Avslutningen från och med tisdag är 
kvartsfinal, semifinal och final, alla över 
64 brickor. På finaldagen (torsdag) spe-
las även match om tredje pris (32 br).  
• SM-Par Veteraner och CC-kvalificering 
överlappar några ronder. Därför kan lag 
tillåtas starta i rond 3 av CC, givet vissa 
förutsättningar. (Se hemsidan.) 

DISTRIKTSLAG 
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag 
med gratis start i CC, förutsatt att föl-
jande villkor uppfylls: 
• Högst två spelare i laget får tidigare 
har deltagit i CC.
• Samtliga spelare i laget måste tillhöra 
samma distrikt.
• Laget måste bära distriktets namn. Vid 
flera lag t ex Örebro 1, Örebro 2 osv.
• Lag som fortsätter kämpa i cupmat-
cherna betalar 500 kronor/lag.  
• Distriktslagen har en tävling i tävling-
en om ett distriktspris på 10 000 kr till 

det lag som klarar sig längst i tävlingen.  
• Om två eller flera lag går lika långt i 
tävlingen spelas även här cupmatcher 
för att få fram en vinnare. Missa inte att 
anmäla minst ett lag till denna tävling! 
Kontakta din distriktstävlingsledare för 
anmälan.

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i semifinalen kommer mat-
cherna att spelas med skärmar. Kvarts-
finalen, semifinalen och finalen kommer 
att sändas på internet. Ramateater på 
plats kommer att arrangeras tisdag‒
torsdag, där man kan följa spelet.  
 
MÄSTARPOÄNG 
I Gröna Hissen spelar vi om silverpoäng. 
Från kvartsfinalen och framåt spelas om 
guldpoäng, medan de tidigare cupmat-
cherna ger silverpoäng. I bonuscupen 
spelas det om silver- och guldpoäng 
enligt tävlingsreglementet. 

VANDRINGSPRIS 
Vinnarlaget får förutom prispengar även 
en inteckning i kampen om vandrings-
priset. Seger ger 10 poäng. Den som 
först når 30 poäng vinner vandrings-
priset.

SYSTEMREGLER 
B-system gäller i Gröna Hissen och de 
korta cupmatcherna (lördag-söndag). 
Från och med de långa cupmatcherna 
tillåts A-system. Oavsett systemnivå ska 
deklarationer överlämnas till motstån-
darna direkt vid val av motståndare. 

PLAC. 65-‚
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Behrn Hotell -  Familjeägt och trivsamt hotell på Stortorget i centrala Örebro.
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Ligger på Fabriksgatan alldeles intill Conventum.  019-767 43 00, camilla.abbhammar@scandic-hotel.com

Scandic Örebro Väst -  Hotell med restaurang, bar och relaxavdelning med pool.
Ligger på Västhagagatan, ca 2 km från Conventum.  019-767 43 00, camilla.abbhammar@scandic-hotel.com

Campingplats & Stugby Gustavsvik -  En av Sveriges första femstjärniga campingplatser.
Campingen är belägen ca 3 km från Conventum.  019-19 69 10, camping@gustavsvik.se

www.conventum.se
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R I K S S T Ä M M A  2 0 0 9

Ordförande Mats Qviberg inledde 
Riksstämman med att kortfattat blicka 
tillbaka på de två gångna åren. Mest 
gladdes han åt, att så många vill lära 
sig spela bridge och att FSB är en av få 
föreningar som ökar medlemsantalet.
 Efter rösträkningen valdes förbun-
dets ordförande under 1990-1997, 
Bo Appelqvist, till att leda sin fjärde 
stämma i följd. Samtliga distrikt för-
utom Västerbotten fanns represente-
rade.
 Bridgefestivalgeneralen Lasse Pers-
son redovisade idel positiva siffror 
från sommarens festival. Årets inle-
dande festivaldagar lockade t ex lika 
många besökare som hela Bridgefes-
tivalen gjorde, när det första gången 
begav sig i Skövde 1995.
 
STABIL EKONOMI

För verksamhetsåret 2007/2008 visade 
bokslutet ett positivt resultat på 426 
tkr och för verksamhetsåret 2008/2009 
ett negativt resultat om 210 tkr.  
 Delegaterna önskade bättre specifi-
kation på posten ”övrigt”, som redovi-
sats som en klumpsumma på över 1,8 
miljoner kr. Till nästa sammankomst 
föreslogs en redovisning per kommitté 
för att få en bättre översikt. Stämman 
uppdrog även åt styrelsen att presen-
tera regler för alla fonder som finns. 

VERKSAMHET

Medlemskommittén (MK) hade tagit 
fram förslag på nya regler för klubbar, 

för att underlätta tillfälliga besökare, 
uthyrning av uträkningsprogrammet 
Ruter till icke anslutna klubbar, ett 
förkortat introduktionsmedlemskap 
samt att legalisera träningsspel mot en 
avgift.
 Stämman beslutade att styrelsen ska 
arbeta enligt förslagets principer.
 MK ska vidare verka för att öka 
antalet juniorer, bl a genom Rekryten, 
en tävling där juniorledare premieras 
för att få igång aktiva juniorer. MK 
ska även verka för att få pensionärs-
klubbarna som förbundsmedlemmar.
 Önskemål riktades till TK, att de 
populära simultantävlingarna också 
skulle kunna arrangeras dagtid. TK-
ordföranden Calle Ragnarsson tyckte 
att idén kunde vara värd att prova. 

MOTIONER

Hela sju motioner hade inkommit. Tre 
motioner handlade alla om begäran 

om ändring av nuvarande uppläggning 
av SM-par-finalen. Leif Sundqvist, 
Medelpad, menade att SM-finalen idag 
mest liknar en ”urvattnad soppa, där 
man får möta kreti och pleti”.
 Stämman beslutade att avslå motio-
nerna, men uppdrog till TK att göra 
en ordentlig utredning samt genom-
föra eventuella förändringar.
 Mest debatt vållade motionen 
från Skåne och Västergötland, vilka 
begärde att seniorlandslaget ska få 
samma ekonomiska villkor som öppna 
laget och damlaget. Styrelsen har vid 
två tillfällen nobbat denna önskan 
från tidigare seniorkaptenen Gunnar 
Andersson. Det fick till följd att 
Gunnar tackade för sig och lämnade 
kaptensuppdraget.
 Flera talare, bl a Bo Lindberg, 
Gotland, och Gunila Languis, Stock-
holm, menade att seniorlaget ska ha 
samma villkor som övriga landslag, 

TEXT & FOTO: PETER VENTURA KARLBO 

Distriktsdelegater från nästan hela landet hade samlats i Örebro i mitten av oktober, 

för att diskutera bridgens väl och ve samt stämmoförhandla.

Riksstämma 2009

XXX

Fullsatt vid förbundets Riksstämma i Örebro anno 2009.


