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Svensk Bridge firar 80-årsjubileum med guldregn
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Ta chansen att spela om guldpoäng 
mot dina klubbkompisar i 2013 års  
roligaste tävling!

För att fira förbundets 80-årsjubileum 
arrangerar vi en lagtävling med fokus 
på alla våra klubbspelare. 

NÄR?
Vi kör igång i början av februari och man 
har ca tre veckor på sig att spela varje 
match.

VAR?
Hemmalaget i varje omgång anordnar 
matchen, det kan vara på klubben likväl 
som vid köksbordet.

HUR?
Anmälan sker via http://www.svenskbridge.
se/stenalinecup/. Här finner du också all 
övrig matnyttig information om den här 
spännande tävlingen. 

Anmälningsavgift för Stena Line Cup är 200 
kr/lag, samt 200kr/lag/omgång. Fr.o.m.  
åttondelsfinalen är det inga avgifter.

Anmälningsavgift samt avgift för omgång 1 
betalas senast 16/1 för att bekräfta anmälan. 
Därefter faktureras avgifterna i efterhand.

Om man skulle att ha oturen att förlora sin 
första match får man utan extra kostnad 
en chans till att hålla sig kvar i tävlingen, 
alla lag är således garanterade minst två 
matcher.

Lottningen i Stena Line Cup sker företrä-
delsevis geografiskt, du möter med andra 
ord hela tiden de lag som finns närmast dig.

FINALSPELET
I början av november 2013 anordnas ett 
finalspel i Göteborg där kulmen är finalen av 
Stena Line Cup. Denna kommer att spelas 
på Stena Scandinavica under en kryssning 
till Kiel. På båten kommer även guldpar- 
tävlingen ”Kamras Minne” att spelas samt 
en hel del andra tävlingar. 

PRISER
Exempel baserat på minst 300 lag.
 
1:a pris   50.000 SEK
2:a pris    20.000 SEK
3-4:e pris    12.000 SEK
5-8:e pris      5.000 SEK

Utöver det kommer ett stort antal priser 
att lottas ut bland alla lag som ställer upp!

Anmäl ditt lag nu! 

 
Hjärtligt välkommen till Stena Line Cup!

Stena Line Cup
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L E D A R E  J A N  K A M R A S

Svensk Bridge fyller 80 år 2013!
 Detta ska vi fira ordentligt. Lands-
laget gjorde det i förväg, genom att bli 
världsmästare i Lille nyligen. Vi andra 
får, som sig bör, vänta till nästa år, 
men då händer desto mer. Det börjar 
redan med premiären för en vinterfes-
tival i Skövde 16-20 januari. Huvud-
numret blir en premiär i sig, nämligen 
SM Mixed Lag. Denna tävlingsform 
är mycket populär på kontinenten och 
vi hoppas på stort gensvar även här 
hemma. Cecilia Rimstedt vann nyligen 
de italienska mixedmästerskapet, där 
130 lag deltar i sista fasen. Vi får se om 
hon lyckas ta hem även det svenska!
 I februari startar ytterligare en helt 
ny tävling – Stena Line Cup. Det är 
en ren cup-tävling, där man spelar om 
mästarpoäng i guld redan från första 
matchen! I varje omgång har man ett 
fönster på ca tre veckor att spela sin 
match. Slutspelet genomförs i novem-
ber i Göteborg med stor final på en 

av Stena Lines båtar. Tävlingen passar 
lika bra för de mindre rutinerade som 
för världsmästare och startavgiften, 
som garanterar spel i minst två ronder, 
blir väldigt attraktiv. Jag ser personli-
gen mycket fram emot denna tävling 
som jag hoppas ska locka fler än 200 
lag.
 Under vår traditionella sommar-
festival kommer vi självklart också 
att uppmärksamma detta jubileum 
på olika sätt – bland annat med en 
jubileumsfest.
 Medlemstalen fortsätter att utveck-
las positivt. Vi noterar nya rekord på 
löpande band. Om vi dessutom kunde 
attrahera fler ungdomar till vår sport 
vore det ännu bättre. På detta område 
har vi, i likhet med många andra 
länder, mycket kvar att göra.
 Jag önskar er alla underbara helgda-
gar och ett gott nytt år. Hoppas vi ses 
på något av våra nya evenemang och 
kom ihåg – All bridge är trivselbridge!

Jan Kamras ser fram emot jubileumsåret 2013, som bjuder på såväl 
tävlingsnyheter som festligheter.

Svensk Bridge fyller 80 år 2013!

Jan Kamras vice ordförande 
jankamras@comhem.se



KALENDERN
DECEMBER
8-9  Allsvenskan elit, omg 3
12 Simultantävling

JANUARI
5  Gävleguldet, guldtävling
13  Lundaspelen, guldtävling
10  Simultantävling
11-13  Steg 3 TL Guld, Örebro
14  Simultantävling
16  Sista dag för anmälan,  
 Stena Line Cup
16-20  Vinterfestival med 
  SM-Lag Mixed
21  Sista anmälningsdag av  
 antal lag i SM Lag
22  Simultantävling
27  Sista speldag Allsvenskan div 4
30  Simultantävling

FEBRUARI
1-24  Spelomgång 1a,  
 Stena Line Cup
7  Simultantävling
10 Bridge 1/2013 utkommer
11  Simultantävling
16-17  Rekommenderad spelhelg  
 för SM Par Veteran, kval
19  Simultantävling
27  Simultantävling
23  Plattliret, Stockholm, 
 guldtävling

Förbundet Svensk Bridge, kanslli  Hattmakargatan 17, 803 11 Gävle  Telefon 026-65 60 70  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 79, yst@svenskbridge.se Verksamhetschef Micke Melander, 026-65 60 75, mme@svenskbridge.se

Rikskonsulent, Ruter- & Bridgematesupport Thomas Winther, 026-65 60 76, twi@svenskbridge.se och Tommy Andersson, 026-65 60 73, tan@svenskbridge.se 

Rikskonsulent Roger Wiklund, 026-65 60 77, rwi@svenskbridge.se  Rikskonsulent  Teknikansvarig Andreas Jansson, 026-65 60 78, aja@svenskbridge.se

FöRBUNDSINFO

TL-GULD UTBILDNING  3
TL-Guld Steg 3-utbildning kommer att hållas 11–13 januari 2013 
på Scandic Väst Hotell i Örebro. Utbildningen är riktad till Dig som har 
Steg 2 som vill gå vidare, Dig med Steg 3 och Steg 4 som vill ha vidareut-
bildning och Dig som vill ha repetition och träning inför kommande Steg 
4-utbildning.

Anmälan: carina@svenskbridge.se 
senast 13/12.

Frågor: mme@svenskbridge.se 
eller ring på 026-65 60 75.

GRATIS  
SIMULTAN!

I slutet av mars får er klubb 
chansen att medverka i en simul-
tantävling helt utan kostnad! 
 Den 18-21 mars deltar alla klub-
bar gratis i förbundets simultan-
tävlingar. Er klubb kan ställa upp 
vid ett eller flera tillfällen och täv-
lingarna spelas på kvällstid. Stefan 
sitter på kansliet och väntar på er 
anmälan. 
 Missa inte denna chans!
För mer information och anmälan 
se: www.svenskbridge.se Klicka på 
”rutan” Simultantävlingar. Har du 
frågor, kontakta Stefan Vestlund på  
026 – 65 60 72 eller  
via e-post:  
sve@svenskbridge.se.

Adressändra?  
Tel 026-65 60 70 

eller www.svenskbridge.se.

JULBRIDGE 
Under julhelgerna är det många
bridgespelare som ”hittar hem” och 
vill spela bridge. Anmäl er mellan-
dagsbridge till carina@svenskbridge.se 
så listas tävlingarna på hemsidan.

KOMBIBILJETT 
– ÅRETS JULKLAPP
Tisdagen den 
30 juli spelas 
Jubileums-
silver med 
guldstänk och sen följer jubi-
leumsparty. Gör din eller någon 
annans dag till en enda lång fest. 
Inled med vårt jubileumssilver över 
32 brickor där det är guldbonus 
till ettan, tvåan och trean i täv-
lingen. När spelet är slut hinner ni 
till rummet och kan pudra näsan 
i lugn och ro innan det är dags att 
svänga loss med vänner och bekanta 
på kvällens party med Niklas 
Strömstedt, Andreas Johnson och 
BrobergBand. Pris 450-500 kr bero-
ende på val av plats.  Vid köp av 
kombibiljett sparar du 50 kr och är 
dessutom garanterad en plats i jubi
leumstävlingen, som är maximerad 
till drygt 400 par . I kombibiljetten 
ingår plats i jubileumstävlingen, 
jubileumsmiddag med underhåll-
ning och dans. Boka via hemsidan  
www.svenskbridge.se/bankett2013
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INNEHÅLL Ledaren 3. Förbundinformation 4. Innehåll 5. Vinterfestival 6-7. Bridgefestival 8, 10-11, 14.  Stena Line 
Cup 9. Trivselregler för bridge 15. Ruter 7 – framgångsrik klubb 16-18. Olrudpåsken 19. Mästarpoäng – hur 
funkar det? 20. LK har ordet 21. JSM-par 22-24. Tommys lagom svåra 24. Distriktsträff 25. Lite spill från Lille 
26- 29. Steg-för-steg 30-34. Juniorsatsning i Stockholm 35. Lite svårare... 36-37. Notiser 37. Modern Standard 
38-39. Magisk bridge med Zia 40-42. En giv för framtiden 43. Lite svårare... lösningar 44-46. Korsordet 47. 
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Nya bridgeböcker

S I D  4 8 - 4 9

Norsk propaganda
S I D  1 6 - 1 8

örebridgefamilj

S I D  1 2 - 1 3
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Rivstarta 2013 med VINTERFESTIVALEN 
på klassisk bridgemark. Var med och 
kämpa om medaljerna i den första 
upplagan av SM LAG MIxED!
 Utöver SM-tävlingen spelas det en 
guldtävling såväl som flera sidotäv-
lingar. 
 First Hotel Billingehus är en väl-
bekant plats för många bridgespelare. 
Det var i Skövde sommarfestivalen 
började för snart 20 år sedan. Då var 
det nästan ingen som trodde på idén 
med en Bridgefestival, där man sam-
lade de olika SM-tävlingarna och där 
det också skulle finnas möjlighet att 
spela sidotävlingar.
 Med facit i hand visade det sig att 
satsningen på en festival varit lyckad. 
Det visar inte minst det uppsving i 
deltagarantal Bridgefestivalen kan 
uppvisa.
 Nu är det dags för nästa utmaning.
Om bara några veckor arrangeras den 
första Vinterfestivalen.
 – Jag var med och drog igång festi-
valen i Skövde, säger Sixten Ek som 
tycker det är roligt att festivalen är 
tillbaka där den en gång började.
 Geografiskt sett till antalet medlem-
mar i förbundet låg också Örebro och 
Jönköping bra till.
 – I det här området täcker vi in 
många spelare, men i Skövde går det 
också att åka skidor, säger Sixten Ek.

 Idén om en vinterfestival har fun-
nits i många år.
 – Nu var det dags att prova något 
nytt. Dessutom är det ett jubileumsår 
2013, då förbundet firar 80 år, säger 
Micke Melander.
 För att nå status på Vinterfestivalen 
ska det arrangeras SM för mixedlag.
 – Mixed är internationellt sett den 
största klassen. Vi har aldrig arrang-
erat SM för mixedlag, säger Melander.
 Finns det någon ekonomisk risk 
med arrangemanget?
 – Väldigt liten. Vi behöver t ex inte 
göra några stora investeringar jämfört 
med sommarfestivalen, säger förbun-
dets verksamhetschef.

Första vinterfestivalen närmar sig

PRISER

Deltagande i SM-lagmixed kostar 
2.000 kr per lag i kvalet. Lag som går 
till slutspel betalar ytterligare 1.000 kr. 
 Förstapriset i SM-lagmixeden är 
22.000 kr.
 Startavgiften i bronstävlingar är  
80 kr per person. Guldtävlingen 
kostar 250 kr per spelare.
 Första priset i guldtävlingen är 
10.000 kr. I bronstävlingarna går 30% 
av startavgifterna tillbaka som priser.
 Förbundet erbjuda paketpris på 
hotellet. Del i dubbelrum kostar 300 
kr/natt vid boende fyra nätter. 
 Mer information finns på förbun-
dets hemsida, www.svenskbridge.se.

Micke Melander, förbundets  
verksamhetschef, ser fram emot  
den kommande Vinterfestivalen.

TExT: THOMAS WEDIN, SKöVDE & PETER VENTURA, KARLBO  FOTO: THOMAS WEDIN, SKöVDE

I januari arrangeras den första Vinterfestivalen,  
där allt började – i Skövde.
 – Vi arrangerar SM-lag i mixed för första gången 
under Vinterfestivalen, säger Micke Melander,  
verksamhetschef på förbundet.

F ö R B U N D S I N F O  V I N T E R F E S T I V A L









16 – 20 januari 2013 • HOTELL BiLLinGEHuS, SKÖVDE

program

Onsdag 16 januari
18.30-22.00  Brons 1

Torsdag 17 januari
09.30-19.50  SM Lag Mixed, kval
18.30-22.00  Brons 2 (hcp)

Fredag 18 januari
09.30-12.50  SM Lag Mixed, kval
14.00-17.30  Brons 3
14.30-20.15  SM Lag Mixed, kvartsfinal
18.30-22.00  Brons 4

Börja det nya året med bridge i dagarna fem  
på Hotell Billingehus i Skövde! 16–20 januari  
arrangeras den första vinterfestivalen. 
Nya Sm Lag mixed anordnas för första gången. 
Därutöver finns en guldtävling och sju brons
tävlingar på programmet.

Vi ses i Skövde!

Vinterfestival 

















Lördag 19 januari
09.30-16.45  SM Lag Mixed, semifinal
10.00-19.15  Guldtävling
10.00-10.30 Brons 5
17.15-19.15  SM Lag Mixed, final
14.30-18.00  Brons 6 (hcp)
20.30- Danskväll på hotellet

Söndag 20 januari
09.30-13.45  SM Lag Mixed, final
10.00-13.30  Brons 7



 







 

 





Mer information på 
www.svenskbridge.se
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För varje år har fler och fler spelare sökt sig till Örebro. 

Det beror säkert på att här finns tävlingar för alla kate-

gorier, från nybörjaren till den mer erfarne spelaren. 

Förutom SM-finaler, den internationella lagtävlingen 

Chairman’s Cup och guldtävlingen Guldgruvan spelas en 

uppsjö sidotävlingar. Så gott som varje dag påbörjas en ny 

handikapptävling, en silvertävling och två bronstävlingar. 

Tisdagen den 30 juli slår vi klackarna i taket och partajar 

på Conventum Congress – för att fira förbundets 80-års-

jubileum! Årets festivalartister är Andreas Johnson och 

Niklas Strömstedt och dessa kompas av BrobergBand.

Som en del av firandet avgörs den extrainsatta tävlingen 

Jubileumssilver med guldstänk under jubileumstisdagen.

Var med och fira förbundets jubileumsfestival 2013!

Se mer info på www.svenskbridge.se

VI SES I ÖREBRO!!!

Bridgefestivalen är ett av världens största  
bridgearrangemang! Den 26 juli slår vi åter 
upp portarna för en ny färgsprakande  
Bridgefestival – den 19:e i ordningen!

Bridgefestival
26 juli – 4 augusti 2013

         

Conventum arena  Örebro



BR IDG E  DECEM BER 2012  9

208 bridgespelare deltog i tävlingen när Varberg fyllde 200 år som kurort. 
Blir det lika många spelare från klubben i Stena Line Cup?

Detta är en tävling för alla spelare på 
klubben, från den nyckläckte tävlings-
spelaren till den rutinerade klubbrä-
ven. Detta är ett gyllene tillfälle att 
vara med och kämpa om guldpoäng 
redan från den första matchen. 
 Vad vet ni om Stena Line Cup 
(SLC) egentligen?
 SLC är en lagtävling i cupform som 
kommer att spelas i hela landet under 
2013, då Förbundet Svensk Bridge 
firar 80 år. Det speciella med den här 
tävlingen är, att ni spelar om guld-
poäng redan från match nummer ett! 
Dessutom sker lottningen geografiskt, 
så man möter hela tiden motståndare 
på närmast möjligt håll.
 Flera klubbar kommer att arrangera 
speciella speldagar för SLC. Hur gör 
ni på er klubb?
 BK Albrekts i Varberg är en av 
många klubbar som ordnar special-
evenemang i samband med Stena Line 
Cup. Bridge fick en pratstund med 
BK Albrekts Janne Malmström.
  BK Albrekts verkar satsa rejält i 
samband med Stena Line Cup. Vad 
har ni på gång?
  – Vi tycker att SLC är en riktigt 
trevlig satsning från förbundet i sam-
band med 80-årsjubiléet och därför 
ska vi mobilisera så många lag vi kan 
från vår klubb.
  Ni är ju en av de klubbar som stöt
tar era medlemmar som ställer upp i 
SLC. På vilket sätt gör ni det?

  – På söndagen den 3 februari ord-
nar klubben ett sammandrag med 
tävlingsledare och lokal utan kostnad 
för våra lag i första omgången av 
SLC. Blir det lyckat kommer vi göra 
om detta i mars, när andra omgången 
spelas. 
 SLC har ett digert prisbord, men 
er klubb har t o m egna priser i täv
lingen. Berätta!
 – Ja, det stämmer. De som har otu-
ren att förlora de två första matcherna 
och därmed är ute ur turneringen får 
ett presentkort på 100 kr hos Albrekts 
Guld. På detta sätt stöttar vår sponsor 
klubben kampanjen att få våra med-
lemmar att anmäla sig till tävlingen.

Positiv respons för Stena Line Cup

 Hur många lag hoppas ni kommer 
till start från BK Albrekts?
  – Vi siktar på minst 20 lag. Den 
utmaningen ska vi klara. Tävlingen 
har en trevlig uppläggning och är 
dess utom billig att ställa upp i. Na-
turligtvis lockar det många att kunna 
spela ihop sina första guldpoäng. Själv 
hoppas jag på några guldpoäng – de 
första sedan 1978 i så fall!

TExT: ROGER WIKLUND, FALKENBERG  FOTO: MARKNAD VARBERG 

Har ni anmält ett lag till Stena Line Cup?
 Det börjar bli hög tid nu… Snart kommer lucior, pepparkaksgubbar, 
tomtar, nyårschampagne och vips så är vi framme vid den 16 januari, 
som är sista anmälningsdagen.

Anmälan & info
www.svenskbridge.se/stenalinecup

F S B  8 0  Å R  S T E N A  L I N E  C U P
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Tisdagen den 30 juli slår vi klackarna i taket i Örebro 
och partajar på Conventum Congress för att fira  
Förbundets 80-årsjubileum!
 
Under dagen avgörs tävlingar som ”Sista Dansen”, med 
spel om två platser till SM Par Mixed, Chairman’s Cup, 
Jubileumssilver med Guldstänk, SM Par Nybörjarträffen 
samt bronstävlingar med och utan HCP.
 
På kvällen blir det party med middag samt under- 
hållning av årets festivalartister Andreas Johnson och 
Niklas Strömstedt, de kompas av BrobergBand som 
därefter spelar upp till dans natten lång. 
 

Tidsschema under partydagen 30 juli
09.00-13.05  SM Par Mixed, Sista Dansen, 32 brickor
09.30-12.00  SM Par Nybörjarträffen
10.00-13.30  Partävling Brons
10.00-13.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag
10.00-13.45  Chairman’s Cup, kvartsfinal
14.00-18.30  Jubileumssilver med guldstänk, 32 brickor 
14.30-18.00  Partävling Brons, hcp-beräkning
14.45-18.30  Chairman’s Cup, kvartsfinal
14.50-18.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag 
19.00-22.30  Partävling Brons, för de som vill spela mer
19.30-?  Bankett

I priset för partykvällen ingår tvårätters middag med
bordsdryck, kaffe och kaka samt underhållning och
dans. Priserna varierar beroende på val av plats 350
eller 400 kronor per person.

 

Svensk Bridge fyller 80 år!

För mer information och bokning av biljetter se; www.svenskbridge.se/bankett2013

med Guldstänk & Party

Kombibiljett - årets bridgejulklapp?
Gör din dag till en enda lång fest. Inled med vårt
jubileumssilver över 32 brickor där det är Guldbonus 
till ettan, tvåan och trean i tävlingen. 

När spelet är slut hinner du till rummet och kan pudra
näsan i lugn och ro innan det är dags att svänga loss 
med vänner och bekanta på kvällens party med  
Strömstedt, Johnson och BrobergBand.

Pris 450-500 kr beroende på val av plats.

Vid köp av kombibiljett sparar du 50 kr och är  
dessutom garanterad en plats i jubileumstävlingen.

FREDAG 26 JULI 
09.00-19.30  SM-par Veteraner  
14.30-18.00  Brons 1, handikapp  
15.30-21.15  Silver 1, IAF  
19.00-22.30  Brons 2 

LöRDAG 27 JULI 
09.00-14.30  SM-par Veteraner  
10.00-13.30  Brons 3  
11.30-12.45  Chairman’s Cup. 
 Kaptensmöte  
13.00-20.40  Chairman’s Cup, 
 Gröna Hissen  
14.30-18.05  Brons 4, handikapp  
15.30-21.15  Silver 2  
19.00-22.30  Brons 5

SöNDAG 28 JULI 
09.00-19.30  SM-par Damer   
10.00-19.30  Chairman’s Cup kval, 
 Gröna Hissen  
10.00-13.30  Brons 6  
14.30-18.00  Brons 7, handikapp*  
15.30-21.15  Silver 3  
19.00-22.30  Brons 8 

MÅNDAG 29 JULI 
09.00-14.30  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  
14.30-18.05  Brons 10, handikapp* 
15.30-21.15  SM-par Nybörjarträffen  
15.30-21.15  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 
19.15-22.00  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 

JUBILEUMSTISDAG 30 JULI
09.00-13.05 SM Par Mixed, sista dansen
09.30-12.00  SM-par Nybörjarträffen*  
10.00-18.30  Chairman’s Cup, 
 kvartsfinal 
10.00-13.40  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 
10.00-13.35 Brons 12
14.00-18.30 Jubileumssilver (5) 
14.30-18.00 Brons 13, handikapp 
14.50-18.30  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag  
19.00-22.30  Brons 14

* Efterföljande seminarium

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

ONSDAG 31 JULI 
09.00-19.30  SM-par Mixed  
09.30-19.00  SM Lag Veteraner 
09.30-13.00  Brons 15, max klövernål*  
09.30-13.00  Brons 16, max ruternål*  
10.00-20.50  Chairman’s Cup, semi 
10.00-14.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag 
10.00-13.30 Brons 17
14.30-18.00  Brons 18, handikapp*  
15.30-21.15  Silver 6  
16.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag 
19.00-22.30  Brons 19
20.30-22.40 SM Lag Veteraner, cup

TORSDAG 1 AUGUSTI
09.00-14.30  SM-par Mixed  
09.30-19.30  SM-lag Veteraner, cup  
10.00-20.50  Chairman’s Cup, final  
10.00-14.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag  
10.00-13.30  Brons 20  
14.30-18.05  Brons 21, handikapp*  
15.30-21.30  Silver 7 
16.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, match om 
 tredje pris  
16.00-22.00  SM Par Open, Sista Chansen 
19.00-22.45  Brons 22 

FREDAG 2 AUGUSTI
10.00-19.45  SM Par Open, semifinal  
10.00-13.30  Brons 23  
14.30-18.00  Brons 24, handikapp  
15.30-21.15  Silver 8  
19.00-22.30  Brons 25 

LöRDAG 3 AUGUSTI
09.00-19.30  SM Par Open, final  
10.00-13.30  Brons 26 
14.30-18.00  Brons 27, handikapp 
15.30-21.15  Guldgruvan 
 Gröna Hissen par  
19.00-22.30  Brons 28 

SöNDAG 4 AUGUSTI 
09.00-14.30  SM Par Open, final  
09.30-14.45  Guldgruvan, final 
10.00-13.30  Brons 29

Spela Bridge 2
får utökad teoridel
 
Den nya upplagan av Spela Bridge 2 
utökas med 32 sidor. Det mesta av 
teorin i denna undervisningsdel är 
repetition av Spela Bridge 1. I den 
första utgåvan var teoridelen mini-
mal, då bokens syfte främst är att 
träna de praktiska färdigheterna.
 I den nya upplagan, som finns att 
köpa i början av januari 2013, har 
varje kapitel utökats med en större 
teoridel, fler exempel samt övningar.
 Paketets 192 givar motsvarar två-
tre månaders tävlingsspel på klub-
ben. När man spelat alla givarna, 
ska man vara redo för att spela täv-
lings- eller träningsbridge på klub-
ben. Man ska också vara redo att gå 
vidare med Spela Bridge 3 och 4.
 Spela Bridge 2 lär bl a ut utspel, 
upplysningsdubblingar, fjärde färg 
samt överföringsbud efter öpp-
ningsbudet 1  sang. Utöver det för-
djupas förståelsen av öppnarens och 
svarshandens bud samt att man får 
möjlighet att lära sig mer om spelet 
av korten, så att tekniken blir ännu 
säkrare – både som spelförare och 
motspelare.
 Spela Bridge 2 ingår i Förbundet 
Svensk Bridges nya kursserie, vilken 
är sprungen ur ett nordiskt samar-
bete. Tanken är, att hela Nordens 
nybörjare så 
småningom ska 
lära sig spela 
bridge på ett och 
samma sätt. De 
får då ett gemen-
samt bridgesys-
tem som grund – 
Nordisk Standard.
 Serien Spela Bridge finns att köpa 
på www.bridgeforlaget.se.

B R I D G E F E S T I V A L  D A G - F ö R - D A G - S C H E M A



Tisdagen den 30 juli slår vi klackarna i taket i Örebro 
och partajar på Conventum Congress för att fira  
Förbundets 80-årsjubileum!
 
Under dagen avgörs tävlingar som ”Sista Dansen”, med 
spel om två platser till SM Par Mixed, Chairman’s Cup, 
Jubileumssilver med Guldstänk, SM Par Nybörjarträffen 
samt bronstävlingar med och utan HCP.
 
På kvällen blir det party med middag samt under- 
hållning av årets festivalartister Andreas Johnson och 
Niklas Strömstedt, de kompas av BrobergBand som 
därefter spelar upp till dans natten lång. 
 

Tidsschema under partydagen 30 juli
09.00-13.05  SM Par Mixed, Sista Dansen, 32 brickor
09.30-12.00  SM Par Nybörjarträffen
10.00-13.30  Partävling Brons
10.00-13.40  Chairman’s Cup, bonuscupen, 16 lag
10.00-13.45  Chairman’s Cup, kvartsfinal
14.00-18.30  Jubileumssilver med guldstänk, 32 brickor 
14.30-18.00  Partävling Brons, hcp-beräkning
14.45-18.30  Chairman’s Cup, kvartsfinal
14.50-18.30  Chairman’s Cup, bonuscupen, 8 lag 
19.00-22.30  Partävling Brons, för de som vill spela mer
19.30-?  Bankett

I priset för partykvällen ingår tvårätters middag med
bordsdryck, kaffe och kaka samt underhållning och
dans. Priserna varierar beroende på val av plats 350
eller 400 kronor per person.

 

Svensk Bridge fyller 80 år!

För mer information och bokning av biljetter se; www.svenskbridge.se/bankett2013

med Guldstänk & Party

Kombibiljett - årets bridgejulklapp?
Gör din dag till en enda lång fest. Inled med vårt
jubileumssilver över 32 brickor där det är Guldbonus 
till ettan, tvåan och trean i tävlingen. 

När spelet är slut hinner du till rummet och kan pudra
näsan i lugn och ro innan det är dags att svänga loss 
med vänner och bekanta på kvällens party med  
Strömstedt, Johnson och BrobergBand.

Pris 450-500 kr beroende på val av plats.

Vid köp av kombibiljett sparar du 50 kr och är  
dessutom garanterad en plats i jubileumstävlingen.
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Medan mamma och pappa Grönkvist 
spelade SM-finalen för mixedpar un-
der sommarens Bridgefestival så var 
barnen Ida och Micke ute på helt an-
dra äventyr.
 Syskonen befann sig nämligen i 
Kina för att spela VM för juniorlag, 
ett mästerskap som sammanföll med 
Bridgefestivalveckan.
 – Vi följer dem så mycket vi bara 
kan. Idag kan man följa de större mäs-
terskapen på BBO, så vi dukar fram-
för datorn, säger Maria och Johan.
 Efter att ha hittat en lucka i det 
intensiva spelprogrammet under festi-
valveckan träffas vi på det lilla torget 
utanför turistbyrån i centrala Örebro.
 – Det är skönt att komma ute lite, 
man sitter ju inne hela dagarna, säger 
Maria Grönkvist.
 Men hon och maken Johan tar alla 
tillfällen att komma ut.
 I pausen i mixedfinalen cyklade de 
iväg lagom långt för att äta lunch och 
inte diskutera bridge.
 Mellan hemmet och Conventum 
blir det en lagom cykeltur på en dryg 
kvart.
 Örebridgens Maria Grönkvist har 
tillsammans med Catharina Ahlesved 

vid flera tillfällen representerat Sve-
rige, för fyra år sedan i OS i Peking. 
Nu senast, i augusti, försvarades de 
blå-gula färgerna i World Mind Sports 
Games i Frankrike.
 – Bridgefestivalen är en utmärkt 
träningsarena och vi hann säkert spela 
600 brickor där. Det var en bra upp-
laddning inför WMSG, säger Maria.

 Uttagen till damlandslaget var också 
dottern Ida.
 – Men i laget är jag lagkamrat i 
första hand och inte mamma, klargör 
Maria.
 Ida fick frågan först om det var okej 
att mamma Maria också blev uttagen.
 – Det var jättekul att spela i samma 
lag som Ida och det känns roligt att vi 

TExT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKöVDE

Juniorerna Ida, 17, och Micke Grönkvist, 19, skördar stora framgångar 
vid bridgeborden.
 – Vi har alltid funnits i bakgrunden, men de fick inte följa med till 
Bridgefestivalen när de var små. Vi ville inte skrämma bort dem från 
bridgen, säger föräldrarna Johan och Maria.

örebridgefamilj

B R I D G E F E S T I V A L  ö R E B R I D G E F A M I L J

Johan och Maria Grönkvist har fått se sina barn utvecklas till duktiga bridgespelare.
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fått förtroendet.
 Är det ni som ligger bakom Ida och 
Mickes framgångar?
 – Vi har alltid funnits i bakgrunden, 
men de fick inte följa med på Brid-
gefestivalen när de var små. Om vi 
pushat dem? Inte alls, säger Maria och 
Johan unisont.
 Första gången de var med på festi-
valen hölls den i Jönköping.
 – Vi ville inte skrämma bort dem. 
Om de skulle vilja börja spela, så 
skulle det vara av eget intresse, säger 
Johan.
 Det dröjde inte särskilt länge.
 På en semesterresa till Bulgarien 
sa Ida och Micke: ”Nu vill vi lära oss 
bridge!”.
 På den vägen är det.
 När de väl började spela på klubben 
var det som en saga.
 Ida och Maria vann direkt – med 
pappa Johan och Micke som tvåor.
 – Vi hade aldrig spelat 24 brickor 
med dem förut.
 Ganska så snart började de spela 
utanför klubben.
 – Vi spelade i samma lag i Närkeli-
gan och hade match i Nora. Då fick vi 
frågan vilka fler som var med i laget, 
för de trodde inte att småttingarna Ida 
och Micke spelade bridge, säger Johan 
och skrattar åt minnet.
 Ida och Micke har trots sin ålder 
redan nått fina framgångar både natio-
nellt och internationellt. På hemmap-
lan vann de JSM både 2010 och 2011. I 
junior-VM blev de delad femma 2010.
 Blir ni inte oroliga att släppa iväg 
dem kors och tvärs över hela världen?
 – Nej, de äldre juniorerna har varit 
väldigt duktiga att ta hand om Ida och 
Micke. Det är inte alls samma revir-
tänkande bland spelarna som det var 
förr, säger Maria och Johan.
 Med dagens teknik går det också 
lätt att hålla kontakten.

 Johan har till exempel öppnat ett 
Facebook-konto.
 – Micke har nyligen flyttat till 
Stockholm och då är det bra att ha ett 
konto.
 En av anledningarna till att Micke 
flyttat till huvudstaden för studier är 
just möjligheterna att fortsätta utveck-
las som bridgespelare.
 Familjeframgångarna har inte stigit 
Grönkvists om huvudet, om nu någon 
skulle tro det.
 – Det har hela tiden varit viktigt att 
finnas med i Örebridgen, säger Johan.
 Där har Grönkvistarna inte bara 
spelat utan också hjälpt till som täv-
lingsledare och seminariehållare, inte 
minst Ida och Micke.
 Hur kan man få sina barn (och and
ras) att börja spela bridge?
 – Det är en jättesvår fråga. Vi har 
inte ens fått Idas kompisar att börja, 

fast de vet hur mycket Ida har fått 
vara ute och resa. Inte heller några av 
våra bekantas barn har vi fått till brid-
gebordet, säger Maria.
 – Vi har försökt med sportlovsakti-
viteter. 
 Något som betyder mycket för 
rekry teringen är Rikslägret – och för 
att vara med där krävs inga superkun-
skaper.
 Vem är bäst i familjen?
 – Det beror på vem du frågar. Alla 
säger nog att de är bäst, skrattar Ma-
ria.
 Men allt kretsar inte bara kring 
bridge för familjen Grönkvist.
 Micke spelar handboll i division 2 
och Ida sjunger i kör.
 Johan och Maria då?
 Jo, de spelar golf.
 Om de inte följer ungdomarnas 
framfart förstås.

B R I D G E F E S T I V A L  ö R E B R I D G E F A M I L J

Micke och Ida – här beprydda med medaljer av ädlaste valör från JSMpar.
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I fjol ringde det i Kurt Fredrikssons 
mobil när han var ute och plockade 
svamp. Som reserver fick han och 
sonen Thorbjörn chansen att spela 
nybörjarträffens finalspel. Det blev en 
tolfte plats. I år knep de hem bronset.
 Ännu bättre gick det Karin och Leif 
Erlandsson som blev tvåa.
 Två par från Örebridgen på pallen. 
Hur kan man förklara det?
 – Bridgefestivalen har betytt mycket 
för stan, säger Thorbjörn Fredriksson.
Örebroarna vet när det nalkas festival, 
för såväl lokalpressen som radio och 
tv har inslag före och under festivalen. 
 – Vi har möjlighet att spela bridge 
varje dag på Örebridgen, säger Kurt 
Fredriksson.
 – Vi har haft bra kursledare också. 
De har sagt åt oss att besöka festivalen 
och spela, fyller Karin Erlandsson i.
 Två dagars finalspel räckte inte för 
kvartetten.
 – Men bronstävlingarna räcker bra, 
säger Karin som tillsammans med ma-
ken Leif började spela hösten 2011.
 Ni som örebroare, märks det på stan 
att det är festival?
 – Javisst, det är spader och sang vart 
man än går.
 Att festivalen är ett lyft för Örebro 
kan Thorbjörn Fredriksson intyga.
 – Jag jobbar inom restaurangbran-
schen. En vanlig måndag hade det 
varit helt dött. Det är det inte nu.

TExT & FOTO: THOMAS WEDIN, SKöVDE

Det blev dubbelt örebridgen på pallen i årets SM Par Nybörjarträffen.
 – Att Bridgefestivalen hålls i örebro har betytt jättemycket för bridgen och för 
stan, säger Thorbjörn Fredriksson som med pappa Kurt tog hem bronspengen. 
Silvret gick till äkta paret och klubbkamraterna Karin och Leif Erlandsson.

Säkrad tillväxt i örebridgen

B R I D G E F E S T I V A L  ö R E B R I D G E N

Leif och Karin Erlandsson överst. På huk fr v: Kurt och Thorbjörn Fredriksson.



Trivselregler
för bridge

Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. Därför måste vi uppträda på ett angenämt sätt 
mot alla medverkande. Vi ska också göra vårt bästa för att agera bridge mässigt  
korrekt. Det är grundläggande i Trivselregler för bridge.

ALLMäNT

Det förhållningssätt som beskrivs i Triv
selregler för Bridge gäller i all sanktione-
rad tävlingsverksamhet; brons-, silver-, 
och guldtävlingar. Uppträdande och 
etikett berörs i 2007 ÅRS LAGAR FÖR
TÄVLINGSBRIDGE i §74 och §91.
 Vi vill ha trevligt när vi spelar bridge. 
Därför måste vi uppträda på ett angenämt 
sätt mot alla medverkande. Vi ska också 
göra vårt bästa för att agera bridgemässigt 
korrekt. Det är grundläggande i
Trivselregler för Bridge.
 Bridge är ett sätt att umgås och det 
ska också spegla hur vi uppträder mot 
varandra. Tävlingsmomentet i spelet ska 
vi hantera med takt och finess så att vi 
visar varandra respekt både som vinnare 
och förlorare.
 Vi ska ha ett vårdat yttre när vi spelar 
bridge. Då visar vi övriga deltagare 
respekt. Tänk på att påträngande par-
fymdoft och röklukt är besvärande för 
allergiker.

 Bridgespel och droger är oförenliga. 
Drog- eller alkoholpåverkade spelare 
får inte deltaga i bridgetävlingar.
 Tävlingsledaren ska se till att brid-
gens lagar och bestämmelser följs vid 
tävlingen. Han är också ansvarig för att 
tävlingen genomförs under god ordning. 
Vi ska respektera tävlingsledarens 
beslut med bibehållet gott uppträdande. 
Är vi missnöjda kan vi nyttja vår lagliga 
möjlighet att överklaga och få tävlings-
ledarens beslut omprövat.

ATT TäNKA PÅ

I alla lägen ska vi sträva efter att behålla 
en god atmosfär vid bridgebordet. Tänk 
särskilt på att:
• inte förolämpa någon för dåligt spel 
eller annat som hänt vid bordet.
• om du trots allt skulle uppträda bur-
dust, be om ursäkt.
• när tävlingsledaren tillkallas, gör det 
utan att genera den som eventuellt har 
begått något fel.

• tala lågmält, så länge spel pågår vid 
andra bord.

PÅFöLJDER

En förseelse enligt dessa trivselregler 
bestraffas vid första tillfället med en 
tillsägelse. Vid andra tillfället i samma 
tävling görs poängavdrag med 10% av 
toppen i partävling respektive 1 VP i
lagtävling. Efter ytterligare förseelse 
i samma tävling avvisas spelaren från 
tävlingen och anmäls till FSB:s Disci-
plinnämnd.
 Kränkande uppträdande mot täv-
lingsledaren ska alltid anmälas till FSB:s 
Disciplinnämnd.
 Alkohol- eller drogpåverkad spelare 
ska alltid anmälas till FSB:s Disciplin-
nämnd.

Väl mött vid bridgebordet 
och glöm inte att närmsta 
vägen till ett gott bemötande 
är ett leende och ett hej!
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– en framgångsrik klubb  
med ett unikt arrangemang

D et Ruter 7 gjort helt rätt, är att hitta de fakto-
rer som är avgörande för att bridgespelare an-

mäler sig för en tävling. Ruter 7 ger vad bridgespe-
larna vill ha. Vad är då det? Jo, kort sagt: en klubb 
med trivsel för alla. Bridgetävlingar hos Ruter 7 
ska vara sociala och ha trevliga inramningar. 
 Ruter 7 har, precis som framgångsrika svenska 
klubbkollegor insett, att de nyrekryterade spelarna 
aldrig kommer att bli några landslagslirare. Dessa 
spelare vill också gärna prestera bra bridge, men de 
accepterar sin begränsning och blir inte alltför be-
svikna om de inte hittar hjärterdamen på bricka 15. 
 Bridge för alla är parollen – och i praktiken 
handlar det om bridge för de breda massorna.
 I nybörjarkursen får buden gå tillbaka ett varv, 
om man bjuder fel. Här gäller ”learning by doing” 
– ”lära genom att göra”. På klubbkvällarna ga-
ranteras nytillskotten en mer erfaren spelare som 
partner.

UNIK TäVLING

Ruter 7 Open är klubbens – och hela Norges – 
propagandatävling. Den är helt unik i sitt slag. Här 
får nybörjare från hela södra Norge för en dag 
kampera med ett bridgeproffs. Norges bridgeelit 

TExT & FOTO: PETER VENTURA, KARLBO

Det är en lördag i mitten av maj. Platsen är Kristiansand på norska sydkusten. 
116 par kommer till start i Ruter 7 Open. Det är en anmärkningsvärt hög delta-
garsiffra, mot bakgrund att de flesta tävlingar i Norge (och Sverige) lockar en 
fjärdedel. Ruter 7 Open är en så lyckad och mångfasetterad tävling, att jag inte 
riktigt vet hur jag ska börja detta reportage.

V Å R A  G R A N N A R  R U T E R  7
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ställer mangrant upp utan ersättning, 
så att ett fyrtiotal av klubbens nybör-
jare kan få sig tilldelad en bridgepart-
ner av bästa snitt.  
 Många var de som passade på att 
lära sig av sin mentor och partner.  
En som säkert lärde sig massor var 
Sjur Wangen, som för dagen tilldelats 
den f d norske landslagsspelaren, men 
numera med Monacos flagga på brös-

tet, Geir Helgemo. 
 Bridgetävlingen må vara unik i sig, 
men inramningen är också något i 
hästväg. Ruter 7 Open hålls i Chris-
tianholms historiska fästning, byggd 
1672 (!), och ger med sin runda form 
havsutsikt vart man än vänder sig. 
 Efter halva tävlingen dukas det upp 
för bygdens fisksoppa. Efter spelets 
slut dukas det upp igen, nu för en tre-

rätters middag, så lyxig som de flesta i 
lokalen tidigare bara sett på TV.

PRIMUS MOTOR

Vem eller vilka har då förmågan att 
dels arrangera en dylik tävling, dels 
engagera sin omgivning för att få täv-
lingen och klubben att nå sådan höjd? 
Primus motor i Ruter 7 är Rune Væ-
ting, en man som ger ett anspråkslöst 

1 2
3 4

1. Sjur Wangen, nybörjare, och Geir Helgemo, av många ansedd som världens bäste bridgespelare, nådde åttonde platsen bland 
116 par . 2. Geir Larsen – tävlingens bäste partner. 3. Andreas Pedersen och Robin Bjørkås utsågs till snällaste motspelarna, 
som gav extra många stick till spelföraren. 4. Jon Egil ”Turbo” Furunes spelade med Linda S. Kylland – årets nykomling.
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intryck, men som lägger större delen 
av sina vakna timmar på bridge. Han 
vet vad han vill, men framhäver sig 
inte. Med örat mot marken lyssnar 
han in sina medlemmars önskemål och 
drömmar. Rune har haft förmågan att 
få många av de övriga medlemmarna 
engagerade i klubben och dess utveck-
ling.
 Med Rune i förarsätet har klubbsty-
relsen utarbetat en strategi som syftar 
till att ge medlemmarna en identitet 
som gör dem stolta över klubben. 
Ruter 7 har vuxit från omkring 35 
medlemmar 2009 till nästan 100 idag! 
 Målet är att bli Norges största 
klubb inom tre år. 
 Det är ingen som tvivlar på att 
Ruter 7 kommer att lyckas med sin 
målsättning.

V Å R A  G R A N N A R  R U T E R  7

>

>

Primus motor i Ruter 7 – Rune Væting. Tävlingens yngsta spelare var Sofie Græsholt Sjødal, 9 år. Tillsammans med Rogeir 
Paulsen hade Sofie flera par bakom sig i resultatlistan.



BR IDG E  DECEM BER 2012  19

FÅR SPELFöRAREN TA UPP SITT KORT?

Spelföraren vinner ett stick och 
håller kortet med bildsidan upp 
en stund. Därefter vänder han det 
med bildsidan ner (vilket mot-
ståndare och träkarl också gör 
med sina kort), men håller kortet 
i hörnet. Dock ligger kortet på 
bordet men spelföraren har inte 
släppt det helt.
 Efter det att spelföraren funde-
rat ytterligare en stund vänder han 
kortet tillbaka med bildsidan upp 
– och han ber att få se de tre andra 
korten.
 Frågan, som nu diskuteras 
av många, är: får spelföraren ta 
upp sitt kort och begära att se de 
andras? Svaren är lika många som 
antalet tillfrågade tävlingsledare – 
dock inte likalydande.
 Detta är inget stort problem, 
men det vore roligt och intressant 
om Bridge kan ge ett korrekt svar.

Bodil Wikström, Malmö

SVAR DIREKT

Det korta svaret är: nej. Man får 
enbart se samtliga kort i det just 
färdigspelade sticket, om man inte 
själv vänt sitt kort och lagt det med 
bildsidan nedåt.
 Som du beskriver det, så har 
man lagt kortet på bordet med 
bildsidan neråt och att man håller 
kvar i det förändrar inte situatio-
nen.

Christer Grähs,  
ordf. Lagkommissionen

Fråga Bridge

Ett av dessa många gemytliga norska 
arrangemang är Olrudpåsken, som i 
25 års tid anordnats på trevliga Rica 
Hotel i Hamar, ca 10 mil norr om 
Oslo.
 Olrudpåsken är öppen för alla 
kategorier bridgespelare. Den spelas 
veckan före påsk och har en social och 
mysig inramning. Allt inleds en vecka 
före långfredagen med en lättsam sam-
lingstävling över 26 brickor. 

äNNU INGET HANDIKAPPSYSTEM

Lördag och söndag spelas partävling. 
Norge har ännu inte något handikapp-
system, men arrangören seedade årets 
86 par i tre grupper, vilket gjorde att 
alla kunde tävla efter egen förmåga. 
 Lagtävling står på programmet sön-
dag kväll och måndag. I år deltog 27 
lag. Lagtävlingen spelas som Gröna 
hissen, dvs att du i varje match möter 
det lag som ligger närmast i tabellen. 
Olrudpåsken avslutas med en mixed-
tävling på tisdagen.
 Rica Hotel i Hamar imponerar med 
utsökt – och mycket – mat. Det ser-

verades härlig lax, förstås, men även 
efterrättsbordet imponerade.
 Varje kväll är bridgepuben öppen. 
Inga sjunger väl bättre än norska brid-
gespelare, som stämmer in i allsång vid 
pianot?
 Vill ni prova något annorlunda, 
om det finns lite utrymme i budge-
ten – hotell- och matpaketet var ändå 
prisvärt – kan det vara kul och intres-
sant att testa ett annorledes bridgear-
rangemang.
 Mer information om Olrudpåsken 
kan hittas på www.brabridge.no.

Olrudpåsken
TExT: PETER VENTURA, KARLBO

Det är inte många svenska spelare som åker över grän-
sen och söker sig till någon av de många trevliga norska 
bridge arrangemangen. Förklaringen till det är sannolikt 
vår svagare krona och det generellt högre kostnadsläget i 
vårt västra grannland. 

V Å R A  G R A N N A R  O L R U D P Å S K E N
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Mästarpoäng 
Hur funkar det?

• Det är kul att samla mästarpoäng! De visar vad man 
åstadkommit under sin tid som bridgespelare i motsats 
till ditt handikapp, som speglar aktuell spelstyrka.

• På klubbnivå spelas normalt bronstävlingar och några 
gånger per år silvertävlingar.

• På distrikts- och riksnivå spelas om silver- och  
guldpoäng.

• Anslutna klubbar till Förbundet Svensk Bridge måste 
spela om mästarpoäng.

Klövermästare
Kallas även Klubbmästare. Indelas i sex klasser.

KLASS ANTAL BRONSPOÄNG

200 bronspoäng

 500 bronspoäng

  1.000 bronspoäng

   1.500 bronspoäng

    2.500 bronspoäng

     10.000 bronspoäng

Rutermästare
Kallas även Kretsmästare. Finns i en klass.

KLASS ANTAL MP VARAV GULD/SILVER

15 50 silver el 2 guld

Hjärtermästare
Kallas även Regionmästare. Indelas i fyra klasser.

KLASS ANTAL MP VARAV GULD/SILVER

50 200 silver el 10 guld

 100 200 silver el 10 guld

  150 200 silver el 10 guld

   200 200 silver el 10 guld

Spadermästare
Kallas även Riksmästare. Indelas i tre klasser.
KLASS ANTAL MP VARAV GULDPOÄNG

150 75 guldpoäng

 275 75 guldpoäng

  350 75 guldpoäng

Stormästare
Indelas i fyra klasser.

KLASS ANTAL MP VARAV GULDPOÄNG

300 150 guldpoäng

 600 150 guldpoäng

  1.000 300 guldpoäng

   1.500 600 guldpoäng

1 mästarpoäng = 1 guldpoäng = 10 silverpoäng = 100 bronspoäng

• Mästarpoäng finns i valörerna guld, silver och brons.

• Bronspoäng delas ut till bästa tredjedelen i tävlingen.

• Silverpoäng delas ut till bästa fjärdedelen i tävlingen. 
Vid stora startfält får maximalt 16 par silverpoäng. 

• Guldpoäng delas normalt ut till de tre bästa paren. 
Silverpoäng delas ut till övriga par bland bästa fjärdedelen.

• För varje mästarvärdighet man uppnår, belönas man 
med en ny mästarnål. Det finns fem olika nivåer.

För mer information:
www.svenskbridge.se

Hur många mästarpoäng har du?  
Sök det på http://db.svenskbridge.se/indexMedlem.asp


