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Tomas Brenning

– en kille 
med ruter i



E-post: info@traveled.se           Hemsida: www.traveled.se 

Välkommen till Thailands (Riviera)  Jomtien 
Vi flyger direkt från Stockholm och Köpenhamn med Thai Airways 

Introduktionspris 16900 kr (ordinarie pris 20000), för flyg, transfer och boende. 

Boka nu! 

För mer information om bridge  
kontakta: 

Thomas 026-656076, twi@svenskbridge.se 
Kjell 0411-17622, k.jells@hotmail.com 

Tyrone 073-5107572, tyrone@traveled.se  

Club TravelEd   
Flugsvampsvägen 107, 141 60 Huddinge.

Telefon 08-501 64 201, 08-501 64 207 
Erawan Travel Sweden 

Telefon 08-654 99 61 

BRIDGERESA!
2 november - 23 november  
3 februari - 24 februari 

Trivselbridge varje dag, en silvertävling samt utbildning 
Tävlingsledare är Thomas Winther och Kjell Håkansson 
 1:a pris fritt boende vid en Bridgeresa, (värde 9000) 

Vinnaren koras från de 10 bästa resultaten, totalt vinstvärde 16.000. 
Vi spelar även  två turneringar i Robberbridge under vistelsen 

Vi har Bridgemate och aktuell ställning

Se mer om våra resor på vår hemsida, vi har även Long Stay resor. 
Vid bokning blir du gratis medlem och får våra nyhetsbrev med information om Thailand 

Beställ vår broschyr! 

INTERNET www.bridgeforlaget.se  GRATIS TEL/FAX 020-52 13 13  MAIL order@bridgeforlaget.se  BESTÄLL VÅR KATALOG!

Till Bridgefestivalen i Örebro kommer nya brickläggningsmaskiner av den nya supersnabba  
modellen MK4 att införskaffas och användas. Dessa säljer vi sedan med 20% rabatt på plats  
i Örebro, direkt efter det att den sista brickan är lagd. Så har ni ändå tänkt att införskaffa en brick-
läggningsmaskin inom en snar framtid är detta ett gyllene tillfälle. 

Eftersom maskinerna kommer att vara obetydligt använda gäller samma garantivillkor som vanligt, 
dvs 24 månaders fabriksgaranti (som täcker ev fel på maskinen) och öppet köp i 12 månader. 
Notera att det bara finns ett begränsat antal maskiner till salu, så först till kvarn...

Vill du köpa brickor och spelkort så rabatteras givetvis även det vid köp av maskin.

Under kategorin Duplicering och underkategori Nya 
på www.bridgeforlaget.se finner du mer information om 
brickläggningsmaskinen MK4 samt våra köpvillkor.

Det är möjligt att förhandsboka en  
av  maskinerna, genom att skicka  
mail till ventura@bridgeforlaget.se. 
Eventuella frågor kan också skickas  
till samma mailadress.

FESTIVALPRIS:  28.700:—  (Ord. pris 35.900:–)MK4

20% RABATT PÅ BRICKLÄGGNINGSMASKINER 
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Under parollen ”Bridge for alle” har 
det norska bridgeförbundet de två 
senaste åren satsat stora resurser på 
en rekryteringskampanj. Detta till 
trots har Norsk Bridgeforbund tap-
pat 600 medlemmar sedan 2009. Mot 
bakgrund av detta är det glädjande att 
Förbundet Svensk Bridges medlems-
statistik visar en uppåtgående trend. 
Vi har i många år stadigt ökat vårt 
medlemsantal och när du läser denna 
ledare har vi redan räknat in 26.000 
medlemmar.
 Varför är det viktigt att vi arbetar 
för att nå en större medlemsskara?  
Jo, med en större bas kan vi bättre 
arbeta för att ta fram verktyg som 
klubbar och medlemmar önskar och 
behöver. Ett av många goda exempel 
är förbundets satsning på administra-
tionsprogrammet Ruter. Läs om Ruter 
och intervjun med Tomas Brenning, 
pappa till programmet, på sidorna 6-9 
i detta nummer.
 En angenäm bieffekt av att vi blir 
fler bridgespelare är, vad bridgeläraren 
Walter Hülphers (se sidorna 20-23) 
anger som skäl till vad som drivit ho-
nom, att årligen utexaminera ca 400 
nya bridgespelare, något han gjort 
under nästan 50 års tid:  

”Bridgen har givit mig så otroligt 
mycket glädje och många goda vän-
ner. Jag vill gärna unna mina med-
människor samma glädje.”
 Nybörjarträffen är ett viktigt led i 
uppföljningen av kursverksamheten 
och för många nya spelare är Nybör-
jarträffen den första riktiga tävlingen. 
Dessutom får man jämföra sig med 
hela landet, eftersom tävlingen räknas 
som simultantävling, något som ger en 
extra nerv för nytillskotten. I skrivan-
de stund har 35 klubbar anmält heat. 
De 24 bäst placerade paren på Sverige-
bästa-listan blir direktkvalificerade till 
SM-Par Nybörjarträffen, som spelas 
3-4 augusti på Bridgefestivalen i Öre-
bro.
 Finns det något smolk i glädjebäga-
ren? Jodå, ty endast 250 spelare i vår 
stora medlemsskara är under 26 år. 
Det norska förbundet har visserligen 
bara 150 registrerade juniorspelare, 
men här har vi mer att göra.
 Juniorbredden må vara smal, men 
toppen är desto mer slagkraftig. Vi 
fick nyligen goda nyheter från Hol-
land, där Sverige i prestigefyllda ju-
niortävlingen White House Juniors 
knep tredjeplatsen med 24 nationslag 
på startlinjen. Grattis!

Förbundet Svensk Bridges medlemsstatistik visar en uppåtgående trend.  
Vi är nu över 26.000 medlemmar, skriver Mats Qviberg i ledaren.

26.000 skäl att fira

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

Mats Qviberg ordförande 
mqv@svenskbridge.se



KALENDERN
APRIL
15 Medlemsavgift som betalas 
 fr o m idag inkluderar 
 spelåret 2011/2012
15 Fritt att byta klubb t o m 
 15 augusti
17 Sista anmälnings- och 
 speldag för semifinaler i 
 SM Par Damer, SM-Par 
 Mixed, SM Par Veteraner 
 samt SM Par Öppen klass
20  Fastställd finalplatsfördel-
 ning för SM Par Damer, 
 SM Par Mixed, SM Par 
 Veteraner samt SM Par 
 Öppen klass ska finnas 
 tillgänglig
21-24 Riksläger  i Örebro,  
 för juniorer   
30  Sista dag för anmälan till  
 sommarkartan i Bridge  
 nr 3/2011
30  Sista dag för ansökan om 
 guldsanktion*

MAJ

7-8  JSM-Lagfinal, Linköping
27-29  NM-lag, Örebro

JUNI

3  Bridge 3/2011 kommer  
 – inbetalningskort för  
 medlemsavgift bifogas

* Förutsatt att man vill stå med i 
det officiella tävlingsprogrammet

GULDTäVLING

Är din klubb sugen på att  
arrangera en guldtävling? 

Ansökan om nästkommande 
säsongs tävlingar ska vara  
förbundet tillhanda senast den  
30 april 2011. Ansökningar 
som kommer in efter detta  
datum riskerar att ligga  
utanför spelprogram m m.
  
Ni kan dock när som helst 
ansöka och få besked under 
året om ni vill arrangera en 
tävling.

FÖRTJäNSTTECKEN

Uppmärksamma klubbens/
distriktets stöttepelare för 
förtjänstfullt och mångårigt 
arbete!

Blankett för ansökan om för-
tjänsttecken finns på
hemsidan i Spader: 
www.svenskbridge.se/down-
load.php?list.10

Fyll i och skicka ansökan i god 
tid före utdelning till distrikts-
förbundet för behandling. 

Era funktionärer är värda all  
uppmuntran för sina insatser!

Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Hattmakargatan 17, 803 11 Gävle  Telefon 026-65 60 70  Fax 026-12 25 00  Internet  www.svenskbridge.se  Kanslichef Lennart Persson,   

026-65 60 71, lpe@svenskbridge.se  Kanslist Stefan Vestlund, 026-65 60 72, sve@svenskbridge.se  Information & Webb Carina Westlin, 026-65 60 74, 

carina@svenskbridge.se Ekonomi Yvonne Ström, 026-65 60 70, yst@svenskbridge.se Rikskonsulent Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se

Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se Rikskonsulent Roger Wiklund, 026-65 60 77,

rwi@svenskbridge.se  Rikskonsulent Tommy Andersson, 026-65 60 73, tan@svenskbridge.se  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FÖRBUNDSINFO
ADRESSäNDRING

Har du flyttat - 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, telefon-
nummer, mailadress, lösenord 
m m. Glöm ej att spara de nya 
inställningarna längst ned på 
sidan. 
 Adressändring via telefon, ring 
kansliet på 026-65 60 70.
 Saknar du lösenord? Ring eller 
maila Carina på tel 026-65 60 74  
eller carina@svenskbridge.se. 

LÖSENORD TILL hEMSIDAN
 
På baksidan av denna tidning,  
alldeles invid adressen, finns 
två sifferkombinationer. 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 lösen-
ord till något du enklare kommer 
ihåg. 
 Efter inloggning på www.
svenskbridge.se går man in på 
rubriken Mina sidor.
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Bridge är befriad från moms och  reklamskatt.FOTO:  

NOOMI HEBERT
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Tomas Brenning

– en kille 
med ruter

I N N E h Å L L  I  B R I D G E

Gävle BK och förbundet
under samma tak

S I D  1 4 - 1 8

Vill ni se en stjärna?
S I D  2 1 - 2 4

Splinter

S I D  3 2 - 3 4
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TEXT: NOOMI hEBERT, STOCKhOLM  FOTO: ThOMAS WEDIN, SKÖVDE

Svensk bridge-expertis har gått på export. 
 När det vankas EM, VM eller OS får en kille från Kungsängen utanför 
Stockholm packa sina väskor med datorer innehållande komplicerade  
uträkningsprogram, teknisk utrustning och allehanda sladdar. 
 Noomi hebert har träffat Tomas Brenning.

2 2 2
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D u har kanske sett honom på Bridgefestivalen eller 
under någon annan större tävling. Med sina två 

meter har Tomas Brenning svårt att inte synas. Och om 
något trasslar – vilket det alltid gör – hörs han också!
 Men det är inte som spelare han syns. Sitter han för 
en gångs skull vid bridgebordet kan man möjligen höra 
ett och annat skratt. 
 Tomas är programmerare och har skapat mängder av 
program som Bridgeförbundet och klubbarna använder 
sig av. 
 Det är inte bara svenska klubbar som drar nytta av 
Tomas ettor och nollor. Flera andra länder har köpt 
in Ruter, det förträffliga administrationsprogram som 
spottar fram resultatet efter spelkvällens slut på din 
klubb.
 Bridge träffade Tomas Brenning och bad honom be-
rätta om datorerna, bridgen, jobbresorna, alla andra spel 
– och den där helikoptern…

Tomas började spela bridge i unga år. På landstället 
fanns pappa, farmor och farfar – åhh, det är ju bara tre, 
så Tomas fick lära sig.
 – Jag var väl 11-12 år, säger Tomas, och jag hade ju 
ingen aning. Men jag fattade i alla fall, att de andra inte 
förstod så mycket heller. Sedan hade jag Tommy Gull-
berg ett par terminer i skolan. Kerstin Håstad hade på 
den tiden en enorm juniorverksamhet på Danderyds 
Bridgesällskap, så på den vägen är det.
 Tomas spelade inte bara bridge, utan även datorspel. 
När det blev lite enformigt att spela dök tanken upp på 
att göra ett datorspel i stället. Mycket till spel blev det  >
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      kanske inte, men intresset för att 
programmera hade väckts. Nere på 
BK S:t Erik satt tävlingsledarna och 
räknade tävlingarna för hand…
 – Det fanns en liten dator med 
någon konstig lösning. Så jag ”skrev 
ihop” – det tog väl sisådär 1.500 tim-
mar – ett program, TB Score, som jag 
sålde i hela 14 exemplar! 
 Mycket av inspirationen kom från 
Lennart Algard, som höll i söndagsba-
rometrarna på klubben.
 – Jag skulle inte vara där jag är i dag, 
om det inte vore för Lennart Algard, 
säger Tomas. Från början drillade 
Lennart mig i tävlingsuppläggning och 
hur man skulle agera som arrangör. 
Som testare och idéspruta till mina 
första bridgedataprogram har han 
bidragit med otroligt mycket.

MISSTRO

1994 kom GG2 (som många bridge-
funktionärer minns med ett nostal-
giskt leende) och 2001 kom Ruter.
 – Micke Melander på förbundet var 
pådrivande, berättar Tomas. Han såg 
ju behovet och såg också att kunden 
skulle vara förbundet, inte enskilda 
klubbar. Så jag fick en klumpsumma 
som spreds ut över ett par år, så att jag 
kunde slutföra projektet.

 I dag skulle nog de flesta bli mer 
misstänksamma om en tävling räk-
nades för hand i stället för på dator, 
men så var det inte i början. Då skulle 
datorns resultat kollas.
 – Samma sak hände faktiskt i 
Frankrike för inte så många år sedan, 
berättar Tomas. 
 – De kör sitt parmästersksap över 
två helger och första helgen var jag 
där med Bridgemate och Ruter… men 
de hade papperslappar också – och en 
stackare som satt och handjagade allt-
sammans. Det var ju inte en siffra som 
stämde… men när jag kom tillbaka 
helgen därpå var papperslapparna 
borta!
 Ruter uppdateras ett par gånger om 
året. I dag har Bridgeförbundet tagit 
över supporten av Ruter, så Tomas får 
rätt sparsamt med feedback. 
 – Men jag tycker det är helt rätt, ett 
förbund ska ju kunna stötta sina klub-
bar även på dator- och programsidan, 
säger Tomas.  

SPINDELN I NäTET

Att åka runt på stora tävlingar som 
teknikansvarig är en annan viktig del i 
Tomas jobb. Då ska Ruter funka med 
Bridgemate, ett nätverk, projektorer, 
livescorer på nätet och så vidare.

 – Ju mer man hänger på, desto svå-
rare blir det ju, säger Tomas. Men är 
jag på plats kan jag ha koll och göra 
allt för att det ska fungera.
 Idag jobbar Tomas bara med brid-
ge. I och med att han ”alltid” är funk-
tionär vid viktiga tävlingar, kan han 
inte satsa på det egna spelet fullt ut.
 – Men jag tror inte jag har rätta 
gnistan för det längre, säger Tomas. 
Klart att jag vill spela bra bridge, men 
ligan (på BK S:t Erik) är lika mycket 
socialt viktig. Ligakvällen början 
klockan fem, då vi äter en bit och 
snackar.

INTE DEN RIKTIGA GNISTAN

– För 10-15 år sedan hade jag väl vi-
dare ambitioner än så, berättar Tomas. 
 – Men jag fick svårare och svårare 
att få någon riktig kick av spelet. Jag 
har ju haft fantastiska partners –  
Daniel Auby, Hasse Göthe och Sven-
Olov ”Tjolpe” Flodqvist – men när 
man trots det hade svårt att uppbringa 
den där riktiga gnistan, nej då ska man 
inte spela på den nivån. 
 – Elitbridge är ju egentligen rätt 
tråkigt. Som junior vill man skapa hela 
tiden – men jag skapar aldrig något, 
och det är inte mitt mål heller. Möj-
ligtvis har jag bra sittmuskler. Att sitta 
ner och låta bli att göra misstag, det är 
vad det går ut på.

LEKSAKER

Lusten att leka och skapa hittar To-
mas i andra spel och i diverse leksaker. 
Han berättar glatt historier om gigan-
tiska arkadspel som transporterats på 
små biltak och klämts in i lägenheter 
mitt i natten. 
 – Hittar man ett hockeyspel på 
Coop för ett par hundra slår väl alla 
till? Det är väl inget konstigt heller att 
ha bilbanor hemma?

>

I Frankrike litade de inte på datorn 
och programmet Ruter. De jobbade 
parallellt med papperslappar och 
en stackare som handjagade allt.

”

”
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NAMN  Tomas Brenning.

ÅLDER  Runt 12 för det mesta, men tittar man i passet står det 43.

BRIDGEMERITER Ett par SM-titlar i par som junior 1988-89 
(med partnern Måns Sjöqvist). VM-brons 1994 i lag (med Daniel 
Auby som partner och Tommy Gullberg–Mårten Gustawsson 
som vingar) i Rosenblum Cup, Albuquerque (USA).

BRIDGESYSTEM  Spelar helst Magic Diamond – en avkomma till 
Carrotti där man får öppna tunt. Tomas övertygade sin nuva-
rande partner, Ola Stavås, vid midnatt en nyårsafton för två år 
sedan, att spela med honom och framåt femtiden samma natt 
kom de överens om att spela systemet Magic.

ARBETE  Skriver bridgeprogram och håller i bridgetävlingar i all 
världens hörn. Är mannen bakom beräkningsprogrammet Ruter 
som de flesta svenska klubbar använder.

MINNESVäRT CITAT  Ett klart inspirerande citat som jag minns är 
Max Ödlunds som sa: ”Varför tror folk att vem som helst kan 
skriva dataprogram? Skulle det falla någon in att ersätta piloten 
på DC9:an? Eller att själv utföra en blindtarmsoperation? Pro-
grammering är ett hantverk, och för att skriva ett vettigt fung-
erande program krävs yrkesfolk.” (Ur Bridgetidningen 10/88.)

hOBBIES  ”Allt som är lek och bus är bra! Spel i alla dess former, 
golf och dykning (i varma vatten). Sen har jag världens fetaste 
verktygslåda. Jag gillar att fixa och bygga. Det ska vara ord-
ning!”

 – Jag tycker om strategispel, berät-
tar Tomas. 
 – Det finns flera bra, men Settlers 
är en favorit som håller. Vi brukar ha 
spelkväll någon gång i månades, och 
Settlers kommer alltid fram.
 När Tomas får frågan om allt häng-
er ihop – bridge och programmering 
och leklusta – tvekar han en del.
 – Mja… kanske det hänger ihop 
djupast sett. Men det yttrar sig olika, 
jag får ut olika saker. Det behöver inte 
hänga ihop alls. Jag har ju en handfull 
goda vänner som är logiker, men som 
är helt urusla på bridge, trots att de 
försökt i en massa år!
 Kärleken till radiostyrda helikop-
trar är ganska ny och verkar inte vara 
på upphällningen. Första helikoptern 
köpte Tomas när han var på Bridge-
festivalen för snart tre år sedan – och 
märkte hur roligt det var att skrämma 
bulletinredaktionen (Jo tack, vi har 
märkt det! Reds. anm.). 
 – Sedan ville jag ha en större. Jag 
tittade på den största, men märkte att 
expediten försökte sälja på mig den 
minsta. Till slut frågade jag varför han 
betedde sig så och fick veta att alla 
kom tillbaka med första helikoptern i 
en påse. Så jag köpte mellanmodellen.
 – Efter en vecka var jag tillbaka i 
affären… med alla delar i en påse. Men 
den gick faktiskt att laga. Bara sambon 
Laila kan lära sig undvika parkerings-
skyltar och annat så får den följa med 
på Bridgefestivalen till sommaren 
igen! (Go, Laila, go! Reds. anm.)

 FAKTA

>
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Ända sedan SM-veckan 1995, som 
senare ersatts av Bridgefestivalen, har 
Bollnäs varit väl representerat. Förra 
året hade klubben t ex sju spelare som 
kvalificerat sig till SM-parfinalen.
 – Det är också alltid någon Bollnäs-
spelare som är i en SM-final, säger 
Kjell Holmgren som är den som håller 
i hälsingarnas klubbkassa.
 Då, för 16 år sedan i Skövde, hyrde 
medlemmarna stugor på campingen, 
spelade bridge på dagarna och grillade 
på kvällarna.
 – Det har hela tiden varit ett hygg-
ligt intresse för festivalen och vi har 
hela tiden blivit fler och fler, säger 
Urban Björklund.
 Många har blivit nyfikna när de 
som varit på Bridgefestivalen kommit 
hem och berättat hur trevligt och ro-
ligt de haft.
 – De tror ofta, att där är det väl bara 
proffs som spelar, men alla som varit 
på Bridgefestivalen vet att där finns 
spelare på alla kunskapsnivåer. Det är 
bra att det finns handikapptävlingar 
och såväl klöver- som rutertävlingar. 
Då är ju inte de allra vassaste med.
 Av Bollnäsklubbens 112 medlem-
mar är mellan 25 och 30 personer på 
festivalen minst ett par dagar. Det 
betyder att hemmaspelet är nedlagt.
 – Inställt! Sommaruppehåll, för ”de 
flesta” är ju i Örebro, säger Kjell.
 De bollnäsare som hittat till festiva-
len finns i alla ålderskategorier.
 – Det är ett bra gäng, ett riktigt 

kompisgäng. I Örebro fixar Urban 
två stora lägenheter på Nygatan, där 
tio av oss bor. Det har blivit lite av en 
samlingspunkt på kvällarna.
 När det var bridgeparty på tisdags-
kvällen hade Bollnässpelarna ett eget 
förbokat bord.
 Bollnäs har trots att föreningen bara 
har dryga 100 medlemmar en egen 
klubblokal, egen brickläggningsma-
skin och stabil ekonomi.
 – Vi försöker ha spel som ska passa 
alla. Vi har till exempel dagbridge och 
handikappspel, säger Urban Björk-
lund.
 Lagspelet är också stort. När Boll-
näs BK arrangerar fyrmannaspel är 
intresset stort.
 – Senast hade vi 18 lag, men då kom 

två lag inte från kommunen. Helläck-
ert!
 En av förklaringarna till klubbens 
framgång är nybörjarkurserna.
 – Nybörjarkurserna har gett bra 
frukt och det är många som fortsätter.
Klubben får lite draghjälp av lokaltid-
ningen för att lyfta fram bridgen, men 
det är mun-till-mun-metoden som 
lockat flest nybörjare till kurserna.
 – Vi har en junior som är 19 år, som 
lockat med sin flickvän, som i sin tur 
lockade med sin storasyster, tar Kjell 
Holmgren som ett exempel. 
 Han fortsätter:
 – Vi är som en enda stor familj!
 Inte undra på att nästan var tredje 
medlem i Bollnäs Bridgeklubb är på 
festivalveckan i Örebro.

TEXT & FOTO: ThOMAS WEDIN, SKÖVDE

De är många och de trivs.
 Av Bollnäs BK:s 112 medlemmar besöker uppemot 30 personer festivalveckan.
 – Alla kan spela sina tävlingar. Det finns något för alla, säger klubbens  
ordförande Urban Björklund.

Bollnäs träffas och trivs

Nästan en tredjedel av Bollnäs Bridgeklubb beger sig till Bridgefestivalen.
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Sommar, Sol och Semester
I nr 3/2011, med utgivning i början av juni, ger vi  Sveriges alla bridgeklubbar möjligheten att 
gratis tala om vilken eller vilka spelkvällar man hälsar gästspelare välkomna under sommaren 
2011. 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 INFORMATION KOMMER MED PÅ SOMMARKARTAN!

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

      Vi önskar införa samma information som i 2010 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. 
E-POST: BRIDGE@SVENSKBRIDGE.SE

BRIDGEFESTIVAL 
ÖREBRO, 29  juli - 7 augusti 2011

• Chairman’s Cup • 6 Svenska Mästerskap • 29 Bronstävlingar  
• 8 Silvertävlingar • 1 Guldtävling • 1 Stormästarträff   
• Seminarier för mindre rutinerade • Partajkväll med bankett  
• Bridge-Bio • Daglig bulletin • Mästarpoäng och prispengar i alla 
tävlingar • Njut av Örebro, fina hotell och trevliga restauranger

All information finns på  
www.svenskbridge.se

 

Fler än 8000 par 2010 

Var med du också i världens  

största Bridgefestival!

Din guide för  
Bridgefestivalen

Våra samarbetspartners:

Festivalannons.indd   1 2011-02-04   11:41:00

B R I D G E F E S T I V A L  2 0 1 1
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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 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, orebrogrand@scandichotels.com

Scandic Örebro Väst -  Hotell med restaurang, bar och relaxavdelning med pool.
Ligger på Västhagagatan, ca 2 km från Conventum.  019-767 44 00, orebrovast@scandichotels.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

Stormguld
hette tidigare Stormästarträffen. Den förändras och 
blir nu en guldtävling med max 32 startande par. 
Det är fri anmälan och de 20 först anmälda bereds 
plats. Nio par kvalificerar sig genom MP-kvot och 
utöver det förfogar festivalkommittén över tre wild 
cards. Antal brickor: 62. Priser vid 32 par 12.000-
8.000-4.000. Bara Stormästare samt wild cards kan 
deltaga i tävlingen. GP-skala: 10-7-5-4.

Festivalklippet 
kostar 300 kronor. Då får man spela vilka tävlingar 
man vill under Bridgefestivalens tre sista dagar. Man 
kan sålunda spela obegränsat antal brons-, silver- eller 
guldtävlingar, dock ej SM-final. Därutöver lottas 10 
nyttopriser ut varje dag. 

Festivalnyheter

Tisdagen den 2 augusti slår vi klackarna i taket och 
partajar igen! Under dagen avgörs tävlingar för olika 
mästarkategorier parallellt med normala festival- 
tävlingar och på kvällen blir det bridgeparty för ett 
överkomligt pris – så att alla kan vara med!

Mer info hittar du på www.svenskbridge.se och  
i kommande nummer av Bridge.

Tisdagen den 2 augusti slår vi klackarna i taket och 
partajar igen! Under dagen avgörs tävlingar för olika 
mästarkategorier parallellt med normala festival- 
tävlingar och på kvällen blir det bridgeparty för ett 
överkomligt pris – så att alla kan vara med!

Mer info hittar du på www.svenskbridge.se och  
i kommande nummer av Bridge.

SCANDIC 
ÖREBRO VÄST
Vi erbjuder extra bra priser under Bridgefestivalen 2011! 
Från 360:-/person och natt i delat dubbelrum.

För mer information och bokning  
ring 019-767 44 00 och välj #2 för 
reception och hänvisa till 
bokningskod ”Bridgefestivalen 2011”.
scandichotels.se/orebrovast

Guldgruvan 
heter sista helgens guldtävling. Den spelas med 

kval på lördagen (Gröna Hissen) och finalspel på 
söndagen. Carry over. I samtliga grupper utdelas 
guldpoäng, därav namnet, enligt följande modell. 
Grupp A: 10-7-5-4. Grupp B: 3-2-1. Grupp C: 3-2-1. 
Grupp D: 2-1. Grupp E: 2-1. Grupp F: 2-1. I alla 
övriga grupper som därefter följer belönas endast 
segrarparet med 1 GP. Inga silver- eller bronspoäng 
utdelas i tävlingen. Det spelas 32 brickor på lördagen 
och 30 brickor på söndagen. 250:- i startavgift. 50% 
går tillbaka i prispengar.
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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 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, orebrogrand@scandichotels.com

Scandic Örebro Väst -  Hotell med restaurang, bar och relaxavdelning med pool.
Ligger på Västhagagatan, ca 2 km från Conventum.  019-767 44 00, orebrovast@scandichotels.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



    BR IDG E  APR I L  201114

TEXT: PETER VENTURA KARLBO  FOTO: PETER VENTURA KARLBO & MONA JUSTUSSON, GäVLE

Gävle Bridgeklubbs 280 medlemmar har fått ny klubblokal. 
 Förbundet Svensk Bridge gjorde gemensam sak och såg till att hysa in sig under 
samma tak.

Gävle BK och förbundet 
under samma tak
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F ör fyra år sedan flyttade förbundet 
sitt kansli 20 mil norrut, från den 

fina adressen Kungsgatan i Stock-
holm till Nygatan i Gävle. Trots att 
kansliet ligger centralt i Gävle och att 
antalet kvadratmeter i stort sett blev 
detsamma blev hyresavierna en halv 
miljon kronor mindre på årsbasis.
 Nu har förbundets flyttlass gått 
igen, men denna gång blev resan inte 
lika lång. Nu hyr man in sig i Gävle 
Bridgeklubbs nya lokal på Hattma-
kargatan 17 i centrala Gävle. 
 Vid Lucia spelades invigningstäv-
ling i den nya, ljusa och öppna loka-
len. I slutet av februari installerade sig 
förbundet.  
 Hyran för förbundet är i paritet 
med den tidigare lokalen på Nygatan, 
men samordningsvinster kan nu göras 
– och fikarummet är betydligt större.

Kanslisterna stormtrivs i den nya 
arbetsmiljön.

– Jag trodde att det här skulle bli 
bra, men det blev ännu bättre, säger 
kanslichef Lennart Persson. 
 En reklambyrå och tryckeri huse-
rade tidigare i lokalerna, som totalt 
mäter omkring 500m2. Omkring en 
femtedel av ytan nyttjas av Förbundet 
Svensk Bridge. 

Tre anställda finns på kansliet. Det 
är tre lokalt förankrade bridgearbe-
tare. 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 20%. 

På förbundets lönelista finns även 
fyra rikskonsulenter, en webmaster 
och en IT-ansvarig. Alla arbetar hemi-
från, men några av dem utför emel-
lanåt sina arbetsuppgifter på kansliet 
i Gävle.

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

Det är få förunnat att kunna jobba 
med sin hobby. Men blir de inte less 
på att spela bridge själv, när hela 
arbetsdagen fylls med bridgeärenden?

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

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

>
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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  |  INTERNET www.svenskbridge.se

ADRESS  Förbundet Svensk Bridge, Hattmakargatan 17, 803 11 Gävle

STEFAN VESTLUND
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

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

   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.
Kansliet skattar de utlokaliserade 

rikskonsulenterna högt.
– Utan dem skulle vi inte klara oss. 

De är otroligt kunniga, berömmer de.

GRATIS SIMULTAN GAV REKORD

När Bridge besöker Gävle arbetas det 
för fullt med de för klubbarna kost-
nadsfria simultantävlingarna, som spe-
lades de fyra sista dagarna i mars. 
 – Att dessa simultantävlingar är 
gratis, har som syfte att låta klubbar 
som ej tidigare provat på att vara med, 
för att se hur spännande och roligt det 
kan vara, berättar Lennart.
 Intresset visade sig så stort, att 
simultantävlingarna slog alla tidigare 

>
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F Ö R B U N D S I N F O  K A N S L I E T

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 finns 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-posta din rikskonsu-
lent för ett ”snack” och/eller för att 
boka ett besök i distriktet eller på 
din klubb.
 Konsulenterna har delat in landets 
distrikt enligt nedan.

Thomas Winther: Skåne, Sydöstra, 
Jönköping och Gotland.

Micke Melander: Dalabridgen, 
Norrbotten, Västerbotten, Ånger-
manland, Jämtland-Härjedalen och 
Medelpad.

Roger Wiklund: Gävleborg, Uppland, 
Värmland-Dal, Bohuslän-Dal, Göte-
borg och Halland.

NYANSTäLLD! Tommy Andersson: 
Östra mellansvenska, Västergötland, 
Örebro, Mälardalen och Stockholm. 
Mer om Tommy – se nästa sida!

rekord. Måndagstävlingen lockade t ex 
898 par i 51 klubbar, att jämföras med 
tidigare toppnoteringen 424 par i 27 
klubbar.
 – Det enda bekymret vi har, är att 
våra mästarpoänglistor slutar vid 750 
par. Nu får vi arbeta fram listor för 
ännu fler par, men det är bara kul, 
säger Stefan.
 Juni är annars den mest intensiva 
månaden. Då är penningflödet som 
störst, eftersom inbetalningskort för 
medlemsavgiften medföljer juninum-
ret av tidningen.

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.

Dambridge i Gävle BK:s 
nya lokal.

>
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F Ö R B U N D S I N F O  N Y  R I K S K O N S U L E N T

Res med Vamos Viajes 
och Nya Bridgeskolan till 
Alicante 31/10 - 7/11

OASEN ”MITT I STA`N”OASEN ”MITT I STA`N”

Kombinera Bridge och GolfKombinera Bridge och Golf

För bokning... se vår hemsida
www.vamosviajes.se

För bokning... se vår hemsida
www.vamosviajes.se

Arrangemanget vänder sig inte 
till drivna tävlingsspelare!

Från början delas fältet i en H- och en 
L-grupp för att sedan finjusteras till 
fyra grupper (c 2 3 s) under resten 
av kvällstävlingarna. Vi kommer att 
erbjuda extratävlingar på onsdag fm och 
torsdag fm. Prisbordet kommer även i 
år från Orrefors. 
Paketpris (tre övernattningar med 
frukost, startavgift till ordinarie bridge-
tävlingar): dubbelrum (Cruiser Class)  
2.700:-, dubbelrum (Royal Treat) 3.300:-.
Tillägg för enkelrum 700:-.
För mer info: www.arnesbridgeskola.se 
Tfn 0705 98 29 78, 28 29 78, 28 44 54)

TRIVSELBRIDGEN PÅ STENUNGSBADEN

12 – 15 juli (v 28)

Tommy är 30 år och har ett brett 
kunnande inom administrations-
programmet Ruter, Bridgemate och 
tävlingsledarområdet. Att han dess-
utom är utbildad dataprogrammerare 
och bedriver bridgekurser gör inte 
kombinationen sämre. 
 Till att börja med kommer Tommys 
arbetsuppgifter vara koncentrerade 
till supporten för Ruter och Brid-
gemate. Målet är att han sedan ska 
kunna arbeta på fältet med klubb- 
och distriktsbesök i området kring 
Stockholm, Östra Mellansvenska och 
västerut mot Värmland-Dal.
 Tommy är provanställd till 80% 
fram till Bridgefestivalen.

TOMMY ANDERSSON
RIKSKONSULENT 
RUTER- OCh BRIDGEMATESUPPORT
Tel: 026-65 60 73 (direkt)
E-post: tan@svenskbridge.se

NAMN  Tommy Andersson
KLUBB  Filbyter Bridge
ÅLDER  30 år
LäNGD 194 cm
BOR  Linköping
FAMILJ  Mamma, pappa och en 
tvillingbror
GÖR  Studerar datateknik och spelar 
bridge
DRICKER  Beror på tillfälle
äTER  Gärna.
KÖR  En för liten bil
BRIDGEPARTNER  Staffan Hed
SYSTEM  Dubbeltydigt pass-system
SPELAR BRIDGE 1-3 gånger per vecka 
och i stor sett aldrig på Internet
SVAGhET  Motspel
STYRKA  Spelföring
STÖRSTA FRAMGÅNG Två JSM-guld
MÅL I BRIDGE  Vinna de tävlingar jag 
ställer upp i
SENAST LäSTA BRIDGEBOK 
Bridge Odds for Pratical Players
REKOMMENDERAD BOK TILL NYBÖRJARE 
Spelföraren av Terence Reese
TIPS FÖR NYBÖRJARE ATT BLI BäTTRE  

Spela med och mot bättre spelare så 
ofta du kan

Ny rikskonsulent anställd

Förbundet fick in drygt 50 ansökningar till tjänsten 
om en ny rikskonsulent.
 Valet föll till slut på Tommy Andersson, Filbyter 
Bridge. Tommy började sitt arbete den 1 mars.

 FAKTA


