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Bridge, massor av bridge i dagarna tio! 24 juli 
– 2 augusti vankas det återigen Bridgefestival. 
 Festivalen 2009 blir ytterligare en jubileums-
festival, eftersom Bridgefestivalen fyller 15 år. 
Vi börjar även i år redan på fredagen. 
 Tisdagen den 28 juli fi rar vi tillsammans 
födelsedagsbarnet och då anordnas fl era jubi-
leumstävlingar. En sprakande jubileumsban-
kett avslutar dagen.
 Festivalen har tävlingarna för alla, från 
handikapptävlingar till internationella lag-
tävlingar och SM-fi naler. Självklart går det 

bra att också komma ensam. Vi garanterar 
att alla får partner via vår partnerförmedling, 
förutsatt att man är på plats 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.

ÖREBRO
24 juli – 2 augusti

Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! Jubileumsfestival! 
2009 

Bridgefestivalens sponsorer
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Detta klubbprojekt går under namnet 
Budkavlen, eftersom det är tänkt att 
vi under en månad ska arbeta intensivt 
med en enskild klubb och därefter 
låta någon annan klubb få samma 
möjlighet. Under en månad arbetar vi 
intensivt, där våra resurser går till att 
utveckla klubben på alla plan. För-
bundets konsulenter gör klubbesök 
och arbetet följs sedan upp på vår 
hemsida.
 Förbundet vill höja statusen på våra 
tävlingsledare. En åtgärd är att ställa 
hårdare krav och man måste döma ett 
antal tävlingar under en viss period för 
att få behålla sin licens. 
 Vid detta års utgång inaktiveras 
alla gamla silver- och guldlicenser! 
Licencen kan åter aktiveras genom 
utbildning, som ska genomföras av 
respektive distrikt. Tävlingskommit-
tén kommer även att presentera en ny 
form av tävlingsledarprov.
 Det fi nns fl era goda exempel i 
Bridgesverige på tävlingshelger och 
-veckor för icke drivna tävlingsspe-
lare. Dessa är mycket populära och 
drar ofta fulla hus. I detta nummer har 

Bridge besökt Scheelespelen i Köping 
och jag ser gärna fram emot fl er lik-
nande reportage.
 Om ett halvår är det återigen dags 
för förbundets Riksstämma. Valbe-
redningens arbete fortskrider och man 
har kontinuerlig kontakt med distrik-
ten. Tveka inte att ta kontakt med val-
beredningen, om du känner till någon 
lämplig kandidat som kan göra en 
gedigen insats i vår förbundsstyrelse.
På sidan 10 hittar du mer information 
om Riksstämman samt kontaktuppgif-
ter till valberedningen.
 2008 fyllde Förbundet Svensk Brid-
ge 75 år, vilket fi rades med en upp-
skattad jubileumsbankett under fjol-
årets Bridgefestival. I år har vi återigen 
anledning att fi ra – Bridgefestivalen 
fyller nämligen 15 år! Vi bjuder därför 
in till en festkväll tisdagen den 
28 juli, som med säkerhet blir minst 
lika trevlig som den förra. Folkkäre 
Kjell ”Brolle” Wallmark blir vår hu-
vudartist och precis som förra året 
dyker Peter ”Hjalmar” Flack upp. 
Dansar gör vi till populära Broberg-
Band. Vi ses i Örebro!

Förbundet arbetar just nu stenhårt med att lansera ett nytt projekt, 

vilket har som syfte att djuplodat arbeta med en klubb varje månad.

Budkavlen – möjlighet för klubben

L E D A R E  M A T S  Q V I B E R G

ÖREBRO
24 juli – 2 augusti

Jubileumsfestival! 
2009 

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se



Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Nygatan 3, 803 20 GÄVLE  Telefon 026-65 60 70  Fax 026-12 25 00  Internet  www.svenskbridge.se  Kanslichef Lennart Persson,   

026-65 60 71  Kanslist Stefan Vestlund, 026-65 60 72, sve@svenskbridge.se  Kanslist Birgitta Alandh, 026-65 60 73, bal@svenskbridge.se

Information & Webb Carina Westl in , 026-65 60 74, car ina@svenskbr idge.se  Ekonomi Yvonne Ström, 026-65 60 70, yst@svenskbridge.se

Rikskonsulent Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se  Rikskonsulent & Rutersupport  Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se.  

Juniorkonsulent Roger Wiklund, 0768-217 107, roger@skreacamping.se  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO

EFTERLÄNGTADE BRIDGELÄRARUTBILDNINGAR I HÖST

Förbundet kommer i höst att arrangera tre regionala utbildningshelger, 
där tillfälle ges att utbilda era bridgelärare. Tilltänkta orter och datum är: 
22-23 augusti i Örebro, 12-13 september i Umeå och 19-20 september i 
Tällberg. Tanken är att under en helg kunna ge blivande kursledare och 
klubbfunktionärer grundläggande kunskaper i att arrangera bridgekurser.
 Målgrupp: Nya och mindre rutinerade bridgelärare.
 Mål: Att deltagaren efter avslutad kurs ska känna att han/hon fått så 
mycket kunskap att man själv kan bedriva ett rekryteringsprojekt och 
genomföra en kurs samt att få eleverna att börja spela på klubben.

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 ska inom kort också gå att 
beställa:
• Tidningen Bridge, Special-
    utgåva för nya spelare

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 
Bridge-
förlagets 
hemsida, www.
bridgeforlaget.se.

tröjor, jackor, 
muggar etc. 
Du beställer 
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JUNIORBOENDE PÅ BRIDGEFESTIVAL

Precis som förra året sponsrar 
förbundet boende för juniorer 
på hotell Scandic Väst. 
 Boende i trebäddsrum inkl 
frukost kostar 500 kr oavsett 
antal nätter man önskar stanna. 
 Ankomst tidigast fredag 
24 juli, avresa senast söndag 
2 augusti. 
 Begränsat antal platser. 
 Bokning med ev önskemål om 
rumskamrater görs till Carina 
Westlin, carina@svenskbridge.se
eller tel 026-65 60 74.
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Ledaren 3. Förbundsnytt 4. Innehåll 5. Svensk Bridges personal 6-11. Chairman’s Cup 9.  
Bridgefestivalen 12-15. Med trivseln i högsätet 16-18. Kungsexa i Salomos land 19-23. P2010 24-25. 
Fråga Bridge 26-27. Lite svårare 28-29. Steg för steg 30-34. Norsk Bridgefestival 35. LK har ordet 36-37. 
Tommys lagom svåra 37. Lite svårare... Lösningar 38-40. Dansk Bridgefestival 41. Mina landsmän, 
mina bröder 42-44. Simultantävlingar 45 & 47. Magisk bridge med Zia 46-47. Boktips 48. Korsordet 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:  

PETER VENTURA  m fl.
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I N N E H Å L L  I  B R I D G E

Inte en missad dag

S I D  1 2 - 1 3

Trivsel i högsätet

Thord Lindberg har inte missat en enda dag 

på Bridgefestivalerna sedan starten 1995!

S I D  1 6 - 1 8

Det finns flera trivselbridgearrange-

mang i Sverige. Bridge besökte 

Scheelespelen i Köping,  

där deltagarna spelade bridge,  

bodde bra och smörjde kråset.

I Kung Salomos land
S I D  1 9 - 2 3

Det svenska seniorlaget besökte  

Bridgefestivalen i Tel Aviv, Israel.
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F Ö R B U N D S I N F O  P E R S O N A L

TEXT: PETER VENTURA KARLBO  FOTO: PETER VENTURA KARLBO M FL.

För två år sedan flyttade förbundet sitt kansli 20 mil norrut, från den fina adressen 

Kungsgatan i Stockholm till Nygatan i Gävle. Trots att kansliet ligger centralt i Gävle 

och att kvadratmeterna i stort sett är desamma blev hyresavierna en halv miljon 

kronor lättare på årsbasis.
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F Ö R B U N D S I N F O  P E R S O N A L

Nu har den nya organisationen 
satt sig och alla på kansliet har 

jobbat minst ett år i bridgens tjänst.
– Det är väl först nu, efter ett år på 

jobbet, som vi känner att rutinerna 
hittats, säger Lennart Persson som 
”kastades” in som kanslichef när hans 
företrädare Rolf Scherdin lockades 
tillbaka av sin förra arbetsgivare.

När Birgitta Alandh går i pension 
till sommaren kommer förbundet att 
ha tre anställda på kansliet. Det är tre 
lokalt förankrade bridgearbetare tid-
ningen Bridge möter, när vi hälsar på 
i Gävle. Lennart Persson (kanslichef) 
bor i Sandviken (2 mil från Gävle) 
medan Stefan Vestlund och Yvonne 
Ström är Gävlebor. Lennart och 
Stefan arbetar heltid medan Yvonne  
f n jobbar 30%. 

– Vi jobbar och trivs ihop. Vi är ett 
bra team, säger Yvonne.

På förbundets lönelista finns även 
tre rikskonsulenter, en webmaster och 
en IT-ansvarig. Alla arbetar hemifrån.

Hur är det då att jobba på ett bridge-
kansli – och vad gör man egentligen 
där?

– Det är lite beroende av säsong, 
men mycket av tiden går åt till att 
besvara de mest skilda frågor från 
klubbar och medlemmar. Sedan admi-
nistreras förbundets tävlingar, som 

Allsvenskan, SM- och simultantäv-
lingar. Varje morgon har jag mellan  
80 och 100 mail från klubbar över hela 
landet som rapporterat mästarpoäng, 
berättar Stefan.

ENKELT ATT GÖRA ADRESSÄNDRING

Många av samtalen till kansliet hand-
lar om någon form av adressändring.

– Ändå är det så enkelt att på  
www.svenskbridge.se göra adressänd-
ringar själv. Man kan t o m ändra sitt 
lösenord till hemsidan där, upplyser 
Stefan.

– Vi är till för alla klubbar och 
enskilda medlemmar, för att ge den 
service de behöver. Det är jättekul 
att ha kontakt med Bridgesverige, 
det känns alltid som om man har en 
kompis i andra änden av luren, för vi 
är ju alla bridgespelare, säger Yvonne.

– Många blir också imponerade 
över att de inte möts av någon form 
av röstsvar, som är så vanligt idag. De 
tycker att det är skönt att få prata med 
en riktig människa, berättar Birgitta.

– Men ibland känner man sig som 
en ”jourhavande bridgespelare”, säger 
Lennart och skrattar.

Blir man inte less på att spela bridge 
själv, när hela arbetsdagen fylls med 
bridgeärenden?

    – Inte direkt... Jag spelar bridge >
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Chairman’s Cup! 
tre-fyra kvällar i veckan och därutö-
ver brukar det bli lite hemmabridge, 
skrockar Stefan.

Inte heller kanslichefen uppvisar 
några tecken på bridgemättnad:

– Jag spelar bridge åtminstone ett 
par-tre gånger i veckan.

Jaha... det var svaret på den frågan.
Yvonne ser det som en stor förmån 

att få jobba med sin hobby:
– Att få arbeta med det man älskar 

är ju kanon! Det är få förunnat att 
kunna göra det.

Kanslikvartetten skattar de utlokali-
serade rikskonsulenterna högt.

– Utan dem skulle vi inte klara oss. 
De är otroligt kunniga, berömmer 
Yvonne.

INTENSIVT I JUNI

Juni månad kan vara riktigt inten-
siv. Då är penningfl ödet som störst, 
eftersom inbetalningskort för med-
lemsavgiften medföljer juninumret av 
tidningen.

Förra året kliade sig Yvonne 
ordentligt i huvudet, då en medlem 
betalat in 30.000 kr. Det visade sig att 
medlemmen och Internet-banken inte 
varit på samma våglängd, då 30.000 kr 
blev inbetalt istället för 300 kr. När 
Yvonne sökte den kvinnliga medlem-
men som betalat för mycket, för att 
göra en återbetalning, var det maken 
som svarade:

– Jaha du... Det där låter som min 
fru, det!

Slutligen vill kansliet tipsa om, att 
bästa tiden för klubbyte är nu. 

– Mellan 16 april och 14 augusti är 
det fritt fram att byta klubb. Övrig 
tid på året krävs ett godkännande från 
klubben man lämnar och egentligen 
också från den klubb man går till, 
informerar Lennart.

>
>

F Ö R B U N D S I N F O  P E R S O N A L

LENNART PERSSON
KANSLICHEF
Tel: 026-65 60 71 (direkt)
E-post: lpe@svenskbridge.se

KANSLIETS ÖPPETTIDER  Måndag-Fredag 08.00–16.30
TEL VÄXEL 026-65 60 70  |  FAX 026-12 25 00  |  INTERNET www.svenskbridge.se

ADRESS  Förbundet Svensk Bridge, Nygatan 3, 803 20 Gävle

STEFAN WESTLUND
KLUBB- OCH MEDLEMSFRÅGOR
Tel: 026-65 60 72 (direkt)
E-post: sve@svenskbridge.se

YVONNE STRÖM
EKONOMI
Tel: 026-65 60 79 (direkt)
E-post: yst@svenskbridge.se

CARINA WESTLIN
WEBMASTER / INFORMATION
Tel: 026-65 60 74 (direkt)
E-post: carina@svenskbridge.se ANDREAS JANSSON

TEKNIKANSVARIG
Tel: 026-65 60 78 (direkt)
E-post: aja@svenskbridge.se



Chairman’s Cup är en tävling öppen för alla och spelas på Conventum, Örebro, 
25–30 juli. Det är en lagtävling som inleds med ett kval i form av Gröna Hissen 
och avslutas med raka cupmatcher. Tävlingens namn kommer av att ordföranden 
för Förbundet Svensk Bridge, Mats Qviberg, sponsrar tävlingen. 

spelas med skärmar. Kvartsfi naler, semifi naler och 
fi nalen kommer att sändas på internet. Ramateater 
kommer att arrangeras i mån av plats.
 
MÄSTARPOÄNG
I Gröna Hissen spelar vi om silverpoäng. Från 
kvartsfi nalen och framåt spelas om guldpoäng 
medan de tidigare cupmatcherna ger silverpoäng. 
I Andra chansen spelas om bronspoäng. 
 
VANDRINGSPRIS 
Vinnarlaget får förutom prispengar även en 
inteckning i kampen om vandringspriset. Seger 
ger 10 poäng. Inför sommarens tävling fi nns inga 
inteckningar, eftersom Tobias Törnqvist spelade 
hem vandringspriset i 2008 års Chairman’s Cup.

SYSTEMREGLER
B-system gäller i Gröna Hissen och de korta 
cupmatcherna (lördag-måndag). Från och med de 
långa cupmatcherna (kvartsfi nalen; 
tisdag) tillåts A-system. Oavsett 
systemnivå ska deklarationer 
överlämnas till motståndarna 
direkt vid val av motståndare.   

MER INFORMATION
www.svenskbridge.se

STARTAVGIFT 
–  Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag 
    (125 kr/junior, 500 kr/senior) 
–  Måndag och framåt: 500 kr/lag 
Senaste anmälan fredag 24 juli kl 13.00.
 
PRISER 
1:a pris 50.000:– 
2:a 30.000:–  
3:e 12.000:–  
4:e 8.000:–  
5:e-8:e  Fri start i CC 2010  

SPELUPPLÄGGNING
• Chairman’s Cup inleds lördag och söndag med 
ett kval i form av Gröna Hissen. 28 lag kvalifi cerar 
sig till cupmatcherna med start måndag förmiddag. 
• Måndag förmiddag spelas följande: 
– De lag som har kvalifi cerat sig från helgens spel 
spelar cupmatch över 32 brickor. 
– Övriga lag kan spela återkval om två platser. 
Detta spelas som Gröna Hissen över 30 brickor. 
• Måndag eftermiddag spelar 16 lag cupmatch över 
32 brickor. 
• Avslutningen från och med tisdag är kvartsfi nal, 
semifi nal och fi nal, alla över 64 brickor. På fi nalda-
gen (torsdag) spelas även match om tredje pris
över 32 brickor.  
• SM-Par Veteraner och CC-kvalifi cering överlap-
par några ronder. Därför kan lag tillåtas starta i rond 
3 i CC, givet vissa förutsättningar. (Se hemsidan.)

DISTRIKTSLAG
Alla distrikt får anmäla valfritt antal lag med gratis 
start i Chairman’s Cup, förutsatt att följande vill-
kor uppfylls:
–   Högst två spelare i laget får tidigare har deltagit i CC.
–  Samtliga spelare måste tillhöra samma distrikt.
– Laget måste bära distriktets namn.

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i semifi nalen kommer matcherna att 

Chairman’s Cup! 
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THOMAS WINTHER
RIKSKONSULENT 
RUTER- OCH BRIDGEMATESUPPORT
Tel: 026-65 60 76 (direkt)
E-post: twi@svenskbridge.se

MICKE MELANDER
RIKSKONSULENT
Tel: 026-65 60 75 (direkt)
E-post: mme@svenskbridge.se

ROGER WIKLUND
RIKSKONSULENT
Tel: 026-65 60 77 (direkt)
E-post: rwi@svenskbridge.se

Behöver ni hjälp eller inspiration?
Förbundets konsulenter kan hjälpa 
till! Rikskonsulenterna fi nns till för 
att ge dig, din klubb och ditt distrikt 
en omfattande service. Att få hjälp av 
någon av våra duktiga konsulenter är 
helt kostnadsfritt. Undantaget är om 
ni vill få ett besök; för att genomföra 
en längre eller kortare utbildning tas 
en avgift om 2.000 kronor. Avgiften 
täcker resa, boende, dokumentation 
och allt annat som hör till. 
 Vill ni ha konsulentbesök för att 
få information, bolla idéer, rekrytera 
juniorer eller vad det nu må vara, så 
är det helt gratis!
 Ring eller e-maila din rikskonsu-
lent för ett ”snack” och/eller för att 
boka ett besök i distriktet eller på 
din klubb.
 Konsulenterna har delat landets 
distrikt enligt nedan.

Thomas Winther: Skåne, Sydöstra, 
Jönköping, Västergötland, Gotland, 
Stockholm och Östra Mellansven-
ska.

Micke Melander: Örebro, Dalabrid-
gen, Norrbotten, Västerbotten,
Ångermanland, Jämtland-Härjedalen
och Medelpad.

Roger Wiklund: Gävleborg, Upp-
land, Mälardalen, Värmland-Dal, 
Bohuslän-Dal, Göteborg och Hal-
land.

Inför Riksstämman

Förbundet har fått ny personal
och ny kanslichef, Lennart 
Persson. Vi bör följa upp målen 
enligt P2010 och möjligen också 
lägga en ny plan. P2015?
Kanske är det också dags för nya 
styrelseledamöter vid Riksstäm-
man 16-17 oktober?
 Har du någon lämplig och 
villig kandidat? Hör av dig till 
ditt distriktsförbund eller till 
valberedningen:
• Sixten Ek, Skövde,
   0500-41 53 22, 0702-83 41 17
• Birgitta Ternblad, Stockholm,
   08-30 62 78, 0703-98 56 93
• Bengt Lennartsson, Växjö,
   0470-816 86, 073-909 67 64

MOTIONER

Vad gäller motioner till förbun-
dets Riksstämma, har vi saxat 
följande ur stadgarna:
 Motion till ordinarie stämma 
ska ha inkommit till förbundet 
senast den 20 augusti.
 Motion från enskild medlem 
eller lokalförening tillställes 
motionärens distriktsförbund 
(dfb) senast fastställd sista 
motionsdag. Med sitt yttrande 
vidarebefordrar dfb motionen 
till förbundet enligt föregående 
stycke. Med till- eller avstyrkan 
förelägger förbundets styrelse 
stämman inkomna motioner.

För mer information:
www.svenskbridge.se
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F Ö R B U N D S I N F O  B I R G I T T A  A L A N D H

I början av 70-talet hade kanslichef 
Lars Salsby behov av en kanslist några 
timmar i veckan.

– Det här är ett jobb man inte kan 
försörja sig på, poängterade Salsby när 
Birgitta Alandh åtog sig uppdraget.

Vid sidan av Birgitta och Lars arbe-
tade Margareta Norbäck  
(f d Nilsson) på kansliet och Erik 
Stormgaard höll i slantarna i 
egenskap av kassör.

Med datorernas intåg har också 
arbetsuppgifterna förändrats, 
men många sysslor är desamma 
som de en gång var.

– Jag skriver massor av diplom 
varje år. Det är bl a till seriesegrarna 
i alla fyra Allsvenska divisioner och 
samtliga medaljörer i SM-finalerna. I 
början använde vi gnuggbokstäver för 
att ta fram diplomen! Mästarpoängre-
gistrering och hantering av förtjänst-
tecken är något jag arbetat med under 
samtliga år, berättar Birgitta.

Kanslichefer har kommit och gått, 
men Birgitta, hon har bestått. Åtta 
stycken chefer har ”avverkats”: Lars 
Salsby, Lars Filipsson, Erik Rydén, 
Rune Pettersson, Ingvar Rune, Björn 
Gustafsson, Rolf Scherdin och Len-
nart Persson.

FÖRBUNDETS UTVECKLING

Hur skulle du vilja beskriva förbun-

”Det här är ett jobb  
man inte kan försörja sig på”

35 år i bridgens tjänst
TEXT & FOTO: PETER VENTURA KARLBO

Hon har jobbat för åtta chefer och varit kanslist i bridgens tjänst i 35 år. 

Till sommaren går Birgitta Alandh i pension.

dets utveckling från den dagen du 
började till nu?

– På det stora hela har vi fått en 
mycket mer modern och professionell 
organisation. Tidningen Bridge har 
också utvecklats till en mycket läsvärd 
publikation.

Det sista bugar och bockar förstås 
redaktionen för.

Hur är det att jobba med sin hobby?
– Det är det som är så roligt. Jag har 

haft kul på jobbet i alla år!
Om du tittar tillbaka på dina 35 år, 

vilken dag på jobbet minns du bäst?
– När vi arrangerade den första 

Bridgefestivalen (dåvarande SM-
veckan) i Skövde 1995. Det kändes 
häftigt – och sedan har ju festivalen 
blivit en jättesuccé. Att få förmånen 
att jobba vid Europeiska mästerska-
pen i Malmö 2004 minns jag också 
med glädje.

Den dag du lämnar ifrån dig nyck-
larna till kanslichef Lennart Persson, 
vad kommer du då att sakna?

– Det är känslan att hålla sig ajour 
med bridgevärlden och inte minst alla 
positiva och glada människor som 

varit så tacksamma för den service vi 
givit dem. Det känns nästan som om 
man känner alla medlemmar.

BRIDGEBOOM ATT VÄNTA

Har bridgen någon framtid?
– Om! Vi ser en början på en stor 

bridgeboom! Det är mängder 
med 40-talister, pigga i kropp och 
knopp, som nu går på bridge-
kurser, spelar bridge flera gånger 
varje vecka och ger sig iväg på 
bridgeresor över hela världen. 
Förbundet får fler medlemmar  

varje år – och den utvecklingen 
kommer att fortsätta, tror Birgitta.

Nu väntar väl lata pensionärsdagar 
för Birgitta?

– Åh nej, jag fortsätter med min 
anställning på Solvalla och med en 
hobby som bridge, behöver man inte 
oroa sig för att inte ha något att göra. 
I många år arbetade jag tillsammans 
med Margaretha Walldin och hon är 
fortfarande min bridgepartner. Nu får 
jag möjlighet att spela dagbridge och 
jag kommer också att kunna resa lite 
mer.

BIRGITTA ALANDH

KANSLIST

Tel: 026-65 60 73 (direkt)
E-post: bal@svenskbridge.se
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Bridgeintresset började under gym-
nasietiden i mitten av 1950-talet. En 
studiekamrat till Thord Lindberg, vars 
pappa spelade bridge, blev upprin-
nelsen till ett livslångt intresse. Ett 
intresse som tagit Thord Lindberg 
runt om i landet och till de nordiska 
grannländerna.

Han har inte missat en festivaldag
TEXT & FOTO: THOMAS WEDIN SKÖVDE

Han har inte missat en enda dag under Bridgefestivalen – på 14 år.

 – Jag tror inte att det är någon som varit med om något liknande, 

säger Norrbottningen Thord Lindberg lite försynt.

Det har varit åtskilliga bridgeresor 
genom riket från norr till söder.

– Jag har varit på massor av bridge-
veckor. I Falkenberg, Tylösand, Idre 
och på Öland. Dessutom har jag spelat 
en hel del inbjudningstävlingar och 
landsdelskamper mot Norge och Fin-
land, berättar Boden-Sävast-spelaren. 

SVÅRSLAGET REKORD?

Sedan starten av Bridgefestivalen i 
Skövde 1995 har Thord Lindberg varit 
en återkommande spelare. Han har 
under årens lopp inte missat en enda 
dag – i spellokalen. För det är där han 
tillbringar den mesta delen av tiden.

Ett svårslaget rekord? Eller finns det 

Thord Lindberg.
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möjligen några andra som också kan 
matcha Thord Lindberg?

– Jag kommer klockan tio och går 
till hotellet när den sista tävlingen är 
avgjord, berättar han.

När stormästaren från Boden inte 
själv spelar följer han gärna andra täv-
lingar.

Vad är det som lockar dig att åter-
komma år efter år?

– Dels för bridgespelandets skull, 
men också för umgänget. Det är alltid 
bestämt att man ska åka till festivalen. 
Det tänker jag fortsätta att göra så 
länge jag lever, säger 72-årige Thord.

BARA DRYGT 100 MIL...

Inte heller Europamästerskapet som 
avgjordes i Malmö 2004 avskräckte. 

– I norr är vi vana med avstånd och 
nu var det ju nära. 

– Det är bara drygt 100 mil...
Tidigare år har Thord Lindberg haft 

sällskap av sin sambo på festivalre-
sorna.

– Tyvärr var hon sjuk och var 
tvungen att avstå i fjol.

Det har blivit många mil i bil. 
Norrbottenspelaren minns speciellt 
en bilfärd till Nordnorge för en lands-
delskamp.

– Det blev en vådlig bilfärd. Det var 
vårflod och massor av vatten på vä-
garna, ända upp till navkapslarna. När 
vi kom till Karesuando fick vi köra 
upp bilen på ett lastbilsflak för att i 
huvudtaget ta oss fram. Chauffören 
fick stå upp i sin hytt för att se något, 
minns han.

Men fram kom de.
Skövde, Jönköping eller Örebro som 

festivalstad?

– Elmia (i Jönköping) var bra, men 
Örebro är bättre. Skövde blev helt 
enkelt för litet.

Thord Lindberg spelar bridge 3-4 
gånger i veckan och har varit enga-
gerad styrelsesammanhang både på 
klubb- och distriktsnivå.

– Jag har varit kassör i klubben i 
30 år. I Norrbottens bridgeförbund 
skötte jag kassörsuppdraget i 10-12 år, 
berättar han.

På meritlistan finns flera lokala 
framgångar och för ett par år sedan 
blev han femma i SM för veteraner. 
Men han har också spelat både SM i 
lag och i par.

Att åka på Bridgefestivalen är inget 
han ångrar.

– Om man tycker om bridge så…
Det gör Thord Lindberg. 
Det är det minsta man kan säga. 
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Parkering under 
Bridgefestivalen
Det enklaste sättet att ta sig till Bridgefestivalen 
är att ta tåget. Örebro Södra station ligger bara 
ett par hundra meter ifrån Conventum, där 
Bridgefestivalen hålls.

För dig som ändå tar bilen kommer gratis brid-
geparkering att erbjudas omkring 700 meter 
från Conventum. 

Handikapparkering finns tillgänglig våningen 
under spellokalen. Tillstånd krävs. Vid mån av 
plats kan även andra parkera här, men kostna-
den är ännu ej fastställd. Flera kostnadsbelagda 
parkeringar finns i närheten.

Mer information på www.svenskbridge.se           

Jubileumsbankett
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 (se 
skiss i nr 1/09 eller på hemsidan). Det räcker med ett 
namn och MID-nummer oavsett hur många biljetter 
ni bokar. 2. Ni får sedan bekräftelse på att platserna 
är preliminärt reserverade eller förslag på alternativa 
platser om bordet redan är fullt. 3. När platsbok-
ningen 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 prelimi-
nära reservation gäller i två veckor; har betalning inte 
gjorts inom den tiden riskerar ni att platserna släpps 
till någon annan. 4. Biljetterna lämnas ut 
i informationsdisken under festivalveck-
an. Biljetterna kostar 350 kr eller 400 kr 
beroende på vid vilket bord ni bokat.

28/7

mailto:sune.fager@lm.se
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Öppna SM-lag 
Veteraner  
29-30 juli 2009
för dig född 1950 eller tidigare

Årets Öppna SM-lag för 
Veteraner spelas under Bridge-
festivalen. Spelet pågår onsdag 
10.30–20.50 och torsdag 09.30–
20.30. Anmälan ska ske på för-
bundets hemsida eller på plats i 
Örebro. Sista anmälningsdag är 
27 juli. Av anmälan ska framgå 
lagnamn, deltagande spelare 
och medlems-ID. I tävlingen 
spelas om guldpoäng enligt 
principen 10-5-3-2. Startavgif-
ten är 1.200 kr per lag (+400 för 
lag i slutspel), som betalas före 
start. Medlemskap i Förbundet 
Svensk Bridge krävs.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           
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Stormästarträff
Precis som i fjol har stormästare 
möjlighet att delta i en individu-
ell Stormästarträff.  
 Antalet spelare utökas i år till 
96. Av dessa viks 64 platser till 
dem som anmäler sig i turord-
ning. Därutöver  bereds de 26 
spelare med flest MP samt sex 
wild card platser. 
 Stormästarträffen spelas den 28 
juli och startkostnaden är 500 kr.

Jourspelare
Det går utmärkt att 
komma utan partner till 
Bridgefestivalen.

Under Festivalveckan kommer 
det att finnas jourspelare till alla 
partävlingar med brons- och 
silverstatus, för att alla besökare 
ska kunna spela även om man 
inte har någon planerad partner.
 Kommer det ett jämnt antal 
spelare utan partner paras dessa 
ihop och jourspelaren får stå 
över. Kommer det ett udda antal 
spelare får jourspelaren spela 
med en av dessa.
 Partnergarantin gäller förut-
satt att man är på plats minst 15 
minuter före spelstart.

Mer information på  
www.svenskbridge.se           

Bli 1933-sponsor!
Vi fortsätter förra årets succé med 
att erbjuda företag och privatper-
soner att gå med i 1933-klubben. 
Klubben heter som den gör, därför 
att Sveriges Bridgeförbund bilda-
des 1933. Förbundet vill därför ge 
företag och privatpersoner möjlig-
het att bli sponsor och därigenom 
stödja bridgen.
 Sponsorskapet under 2009 
kostar 1 933 kronor och hela nettot 
går till juniorbridgen.
 Detta får man som sponsor:
• 2 biljetter till jubileumsfesten i 
Örebro alternativt 4 frispelsbiljet-
ter till valfri bronstävling under 
festivalen
• Ett diplom som visar att företa-
get/personen stöder svensk bridge
• Företagets/personens namn i 
samtliga bulletiner under festivalen
• Omnämnande i tidningen Bridge
• Företagets/personens namn på 
hemsidan, där vi presenterar
”1933-klubben”
 För varje ny sponsor som för-
medlas av en klubb går 500 kronor 
tillbaka till klubben. Notera på 
anmälningsblanketten vilken klubb 
som förmedlat sponsringen, så 
sätts 500 kr in på klubbens ruter-
konto så snart betalning erhållits. 
Anmälan sker på separat anmäl-
ningsblankett eller genom insätt-
ning på förbundets plusgirokonto 
25 10 42 - 8.
 Tack för ditt stöd till svensk 
juniorbridge!

Mer information på  
www.svenskbridge.se           
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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 500 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 -  Spännande hotell med allt från klassisk elegans till modern design.
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

Campingplatsen 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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– Begreppet ”mindre rutinerade” låter 
så nedsättande. Jag önskar att någon 
hittar ett bättre namn på spelare som 
inte tävlingsspelar på någon högre 
nivå, säger Scheelespelens arrangör 
Göran Gjerling.

För fjärde året välkomnades denna 
kategori spelare till Hotell Scheele i 
Köping tredje helgen i februari? Nästa 
år femårsjubilerar spelen.

– Då ska vi vara 48 par här, hoppas 
och tror Göran Gjerling.

Av alla dem som deltog första året, 
är det inte många som saknas nu när 
Scheelespelen är inne på fjärde året i 
ordningen.

Köping i sig är inte någon metropol 
att vallfärda till, men staden har ett 
stort upptagningsområde med närhet 
till de större städerna vid och kring 
Mälardalen. Även lite mer långväga 
gäster, från Falun, Borlänge och Norr-
köping, syns i startlistan.

Aktiviteterna startar kl 17.00 fredag 
och slutar kl 14.30 på söndagsefter-
middagen.

I Scheelespelen får spelare med ru-
ternål kampera med någon som maxi-
malt har hjärternål. Spelare med spa-

dernål kan delta, men bara med någon 
som nått upp till högst klövernål.

KVALIFICERING TILL GRUPPINDELNING

Scheelespelen bygger på samma kon-
cept som varit så framgångsrikt i Ron-
neby. 24 brickor inleder helgen, vilka 
fungerar som kvalificering. Då hamnar 
man i en grupp med likasinnade, vilket 
är det enda syftet med kvalificeringen. 
I Köping delades 26 par in i tre grup-
per, A, B och C.

På lördagen står två pass om 21 

brickor på programmet och under 
söndagen spelas 21 brickor. Efter varje 
tävling flyttas de främsta i B- och C-
gruppen upp en grupp. På samma sätt 
halkar man ner en grupp från A och B, 
om det gått åt skogen…

Varje tävling genererar samlings-
poäng och samma placering i de olika 
grupperna ger samma samlingspoäng. 
Brickorna är gemensamma. Spelare 
kan därmed jämföra, både uppgång 
och fall, oavsett grupptillhörighet.

Minst lika viktigt under en sådan 

Med trivseln i högsätet
TEXT & FOTO: PETER VENTURA KARLBO

Doft av syrener och jasmin i pensionatets sal? Nej, men väl Taube till middagen 

av Lages trio.

 Snöflingor täckte Sverigekartan, vintern hade grepp om landet och vädret var 

som gjort för att sitta inne och spela bridge. Då arrangerades Scheelespelen  

i Köping – och välkomna var endast icke drivna tävlingsspelare.
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Eric Jannersten 
stipendium
Till minne av Eric Jannersten 
har förbundet genom insamling 
bland bridgeklubbar, distrikts-
förbund och bridgeintresserade 
en fond, vars uppgift är att 
stödja aktivt arbete för svensk 
bridge. Fondens ändamål är 
att genom stipendier bidra till 
ekonomiskt stöd för utbildning 
av personer som aktivt arbetar 
för svensk bridge. Ansökan 
om stipendium görs skriftligen 
till Förbundet Svensk Bridge, 
Nygatan 3, 803 20 Gävle.

Ansökan ska vara inlämnad 
senast 1 september 2009.

Nominera
Årets Klubbledare
På Riksstämman den 16-17 
oktober kommer Årets klubb-
ledare 2009 att utses.
 Priset delas ut till en 
klubbledare som på ett 
förtjänstfullt sätt gjort något 
utöver det vanliga för sin klubb.
 Maila förslag med namn, mid, 
klubb, distrikt samt motivering 
till kansliet@svenskbridge.se.

Förslag ska vara inlämnat senast 
1 september 2009.

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S C H E E L E S P E L E N

här sammankomst är den sociala bi-
ten. Samspelet med hotellet är därför 
synnerligen viktigt, ty deltagarna vill 
förutom att spela bridge även bo bra 
och smörja kråset…

Prislappen för hela helgen var i år 
1.800 kr. Då ingick två övernattningar, 
frukostar, två luncher, middag med 
dans och samtliga bridgetävlingar.

Förutom mästarpoäng delas priser 
ut till hälften av deltagarna. Prisbordet 
är demokratiskt, i den meningen att 
värdet inte skiljer sig nämnvärt mellan 
första och sista pris.

– Det är själva poängen, berättar 
Göran Gjerling.

Han fortsätter:

– De som aldrig fått ett pris kan här 
för första gången i bridgesammanhang 
bli applåderade och få stega fram till 
prisbordet.

Nils Gardell, tävlingsansvarig, utgör 
en lokal representation. Han byter 
brickor, räknar ut resultat och ibland 
måste lagboken tas fram. Nils bistås av 
Odd Bendiksen i sekretariatet.

Flest damer hade hörsammat inbju-
dan.

– Ja, vi önskar fler dansanta herrar 
nästa år! utbrister en dam nästan lite 
desperat…

På lördagskvällen bjuds det till dans. 
Lages trio underhåller till middagen. 
De varvar egen repertoar med  

Göran Gjerling. Nils Gardell.

Lika viktigt 
som bridge-
spelet är att 
få bo bra och 
smörja kråset.

>
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Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2009, med utgivning den 1 juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att gratis 
tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 2009. 
Vi planerar att som vanligt införa lättlästa kartor. Fyll i nedanstående talong och skicka till 
redaktionen. Senast den 30 april vill vi ha skriftliga uppgifter om klubbens sommarbridge.

OBS! BARA DE KLUBBAR SOM SKICKAR IN NY INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTORNA!

Klubb: .................................................................................  Ort: .........................................................

      Vi önskar införa samma information som i 2008 års sommarkarta!
      (Då behöver inte nedanstående fyllas i)

Speldag(ar): ......................................................... Datum:  .....................................
Klockan: ..................................................................................................................
Adress/Spellokal: ....................................................................................................
Kontaktperson (som kan svara på frågor): ...........................................................
Telefon och e-post till kontaktperson ovan: ........................................................
      Vi erbjuder partnerförmedling!

SKICKA DENNA TALONG TILL: BRIDGE, VILLA CICERO, 775 70 KRYLBO. 
FAX: 0226-130 48. E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE

F Ö R  M I N D R E  R U T I N E R A D E  S C H E E L E S P E L E N

Det finns flera s k trivselbridge-
arrangemang. Några av de mest 
kända är:
• Trivselbridgen i Ronneby, under 
Arne Larssons och Anders Brun-
zells ledning, firar 10 årsjubileum 
7-10 juli. (Se annons på sid 32.)  
• Tredje helgen i januari anordnar 
även Göran Gjerling trivselbridge 
i Ronneby. 
• Catarina Midskog anordnar inte 
mindre än fyra sommarveckor 
(veckorna 27-30) på Väddö.
• 30/10-1/11 bjuder Roger Ols-
son in till trivselbridge på Ystad 
Saltsjöbad. 

Mer information finns på 
www.svenskbridge.se.

 FAKTA TRIVSELBRIDGE
       allsånger från Evert Taubes digra 
skatt. Rosa på bal, Dansen på Sunnanö 
och Flickan i Havanna sjöngs för fulla 
halsar. Till femårsjubileet lovar trion 
Hasse & Tage-tema och trion bjöd på 
ett smakprov redan i år.

10 GLADA DAMER

Bridge stöter också på ett Västerås-
gäng bestående av 10 glada damer. 
Förutom Scheelespelen har de två 
gånger per år ett utbyte med tio lika-
sinnade från Flen.

Att bridgen förenar, det är äkta pa-
ret Monica och Jan Fransson ett levan-
de bevis på. De har varit gifta i över 
40 år och i Scheelespelen spelade de 
bridge tillsammans för första gången.

– Det är först nu jag förstår vad 
gubben menar, sa Monica och kra-
made om sin Jan.

Jan och Monica Fransson.

10 glada damer från Västerås.

>
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http://www.svenskbridge.se

