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Svenskt VM-silver
till Björn Fallenius & Peter Fredin



Jannersten Förlag AB
018 52 13 00

EN SVENSK SCOREREN SVENSK SCORER

Svensk design med STORA knappar gör BridgeScorern extremt användarvän-
lig. Pröva själv hur enkel Scorern är att använda genom att klicka på den

virtuella dosan som finns på www.bridge-scorer.com! (Verklighetens
BridgeScorer kan enkelt ställas om till svenska.)

BridgeScorern har fler funktioner och ett större programpaket
än något annat scoresystem på marknaden. 

Har ni score-dosor av annat fabrikat kan ni fortsätta att
använda dem ihop med BridgeScorern. 

Pekskärm istället för mekaniska knappar ökar livsläng-
den, varför vi lämnar 2 års garanti. Dessutom får ni 6

månaders nöjd kund garanti, dvs. pengarna tillbaka om ni inte
skulle bli nöjda.

Lägsta pris finner du via www.bridge-scorer.com.
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Björn Fallenius och Peter Fredin 
gjorde en otroligt stark insats i bästa 
möjliga konkurrens som, tillsammans 
med förra årets EM-guld, cementerar 
deras plats i den yppersta världseliten.
 När ni läser detta har invignings-
turneringen på BBO Nordic, vår ge-
mensamma nordiska klubb på nätet, 
nyligen avslutats. 
 Klubben är resultatet av det nor-
diska projekt som också genererat 
ett nytt, modernare och gemensamt 
utbildningsmaterial, Spela Bridge, som 
bygger på ett gemensamt budsystem 
(löst baserat på ”Vägen”-böckerna). 
Materialet är redan en succé i våra 
grannländer som ligger lite före oss 
i lanseringen, då de inte hade något 
förbundsmaterial tidigare. Detta nya 
budsystem, Nordisk Standard, kom-
mer bl a att användas på BBO Nordic 
för par som inte hinner eller har lust 
att komma överens om något annat 
(ungefär som ”SAYC” används på den 
anglosaxiska delen av BBO). I skri-
vande stund har klubben redan regist-
rerat över 700 medlemmar, innan den 

ens formellt startat! Medlemskap är 
öppet – och gratis – för alla medlem-
mar i något av de nordiska förbunden.
 Sedan sist har distriktsträffen av-
slutats. Efter debaklet 2008 var vi i 
styrelsen angelägna om att erbjuda ett 
konstruktivt forum för distriktsde-
legaterna att framföra och diskutera 
sina synpunkter på områden de själva 
valt att behandla. Min uppfattning 
var att formatet var väldigt lyckat, 
vilket också bekräftades av delegaterna 
efteråt. Även om Riksstämman är 
FSB:s formellt beslutande organ känns 
distriktsträffen minst lika viktig då 
den ger möjlighet till en både bredare 
och djupare dialog mellan distrikt och 
styrelse. 
 Vi fick många nya impulser som 
kommer att återspeglas i vårt arbete 
framöver.
 Slutligen önskar jag å förbundets 
vägnar alla bridgespelare en riktigt 
God Jul & Ett Gott Nytt År!

Ett stort grattis till Björn Fallenius och Peter Fredin, som nyligen spelade 
hem silvermedaljen i VM-par i Philadelphia.

Svenskt VM-silver!

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

Jan Kamras vice ordförande 
jankamras@telia.com
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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.

REKRYtEN
– FSB:s juniorsatsning

Rekryten är FSB:s nya satsning 
för att utöka antalet juniorer 
inom vårt förbund. Materialet 
innefattar en lärarhandledning 
innehållande allt från rekryte-
ringstips till en grundkurs på 
fem lektioner inriktad på yngre 
spelare.
 Priser delas i samband med 
Rikslägret 2011 ut till den 
klubb/distrikt som lyckats bäst 
med sitt rekryterande. En träff 
för alla juniorledare är tänkt att 
hållas i februari, i syfte att utbyta 
tankar, idéer samt att lyssna på 
intressanta föreläsningar.
 Vi hoppas att klubbar/distrikt 
tar upp detta som en punkt på 
ert kommande styrelsemöte. 
Om varje distrikt skaffar åtta 
nya juniormedlemmar har vi 

i princip fördubblat vårt antal 
aktivt spelande juniorer!
 Medlen till denna satsning 
kommer från 1933-klubben, ett 
stort tack till alla er som stöttar 
våra juniorer.
 FSB har under de senaste 15 
åren stadigt haft minskande 
siffror, när det gäller våra junior-
spelare. Detta är inget problem 
som är unikt för bridge, t o m 
våra fotbollsklubbar runt om 
i landet har förtvivlat svårt att 
nyrekrytera yngre spelare.
 I dagsläget har FSB fler spe-
lare över 89 års ålder än vad vi 
har juniorer. Ska vi ändra på det?
 Vi ser gärna att klubb/distrikt 
anmäler ert intresse omgående, 
om ni önskar vara med i juni-
orsatsningen. Ni behöver inte 
ha skaffat en enda junior vid 
anmälan. Instruktion för hur 
ni anmäler er finner ni i häftet 
”Rekryten-Lärarhandledning”, 
som finns på hemsidan.

För mer information:
www.svenskbridge.se
Roger Wiklund 
rwi@svenskbridge.se
Tel: 026 - 65 60 77

tL-GULD UtBILDNING  3
TL-Guld Steg 3utbildning kommer att hållas 14–16 januari 2011 
på Scandic Väst Hotell i Örebro.

För mer inFormation – Se annonS PÅ SiDan 41!
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Svenskt VM-silver
till Björn Fallenius & Peter Fredin

I N N E h Å L L  I  B R I D G E

Bridge för finsmakare

S I D  4 4 - 4 5

Bridgefestival 2011
S I D  8 - 1 5

JSM-par

S I D  4 2 - 4 3

Syskonparet Ida och Mikael Grön-

kvist spelade hem JSM-par.

Festivalnyheter
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Bridge Base Online (BBO), är de nordiska bridgespelarnas 
mötesplats på Internet. Att spela bridge här är trevligt och 
framförallt lärorikt.

BBO Nordic är en egen klubb på BBO. Den är öppen för 
medlemmar i någon av de nordiska bridgeförbunden. Här 
arrangeras egna nordiska turneringar, nybörjarkurser och andra 
utbildningar. De nordiska turneringarna arrangeras flera gånger  
i veckan. För mer information, besök:

www.bbonordic.com
Designen i BBO känns igen från amerikanska BBO, men även 
från CD-skivan till Vägen- och Spela bridge-serien. 

Gå in på www.bbonordic.com och registrera dig kostnadsfritt 
som medlem. Välj användarnamn och lösenord – och börja spela!

Välkommen till BBO Nordic!



Drömmer Du om solsemester och lyxigt boende, 
lata dagar för att äta och dricka gott med avbrott för att 
spela bridge och kanske golf? Följ med Christer Ce-
dergren till lyx All Inclusive hotell för att ägna dig åt 2 
härliga bridgeveckor på Pegasos World som erbjuder 
All-Inclusive direkt vid Medelhavets strand.

Du får en komplett semestermiljö med faciliteter som inom- 
och utomhuspool, SPA-center, sandstrand och fl era aktivi-
teter, för att inte tala om härliga bufféer till alla måltider.

Avresa 02 april 2 veckor 11.175:-  

I priset ingår:
• Direkt flyg från Arlanda t/r
• Mat ombord
• Transfer till och från hotell
• All Inclusive  och del i dubbelrum
• Avslutningsmiddag
• Bridge arrangemang

Mot extra betalning:

• Enkel rum, tillägg 3.000:-
• Uppgradera dig till svit 1600:-
• Avbeställningsskydd 200:- och reseförsäkring 460:-

Bridgeresa med Köp En Sol
till lyxhotell i Turkiet

Pegasos World är hotellet som alla talar om!

• Avbeställning

Resan är ett samarbete mellan 
Nazar och Köp en sol.

För mer information och anmälan 
0171-377 69 eller www.kopensol.nu 

Christer Cedergren är rese- 
och tävlingsledare. Varje dag 
15.30-19.30 spelar vi 24 
givar. Succén med 5 bästa med olika partners 
återkommer samt att det arrangeras Robba.

d olika partners

Advertisement Bridge 210x297mm.indd   1 15.11.10   14:46



Bridge, massor av bridge, i dagarna tio! 
29 juli – 7 augusti vankas det återigen Bridgefestival. Av tidigare 
års arrangemang i Örebro har vi lärt oss att spelarna vill ha en stor 
partydag med bankett och speciella festtävlingar under dagen. Så blir 
det också 2011. Boka därför in partytisdagen den 2 augusti!  
 
Bridgefestivalen har tävlingar för alla kategorier spelare. Här 
finns vanliga bronstävlingar, handikapptävlingar, silvertävlingar, 
guldtävlingar samt en internationell lagtävling parallellt med 
förbundets SM-finaler. Det går alltid bra att komma ensam till 
samtliga bronstävlingar, eftersom vi garanterar partner via vår 
partner förmedling, förutsatt att man är på plats minst 15 minuter 
före tävlingsstart. Varje morgon kommer en nyhetsbulletin med 
nyheter, reportage, resultat och mycket mer som förknippas med 
Bridgefestivalen. Mer information hittar du i denna tidning och på 
www.svenskbridge.se.

Välkommen till en bridgeupplevelse utöver det vanliga!

Svensk Bridge presenterar 

BRIDGEFESTIVAL 2011
Conventum Arena  |  Örebro  |  29 juli - 7 augusti 2011

Föranmälan och bokningar: 
För deltagande i Brons-, Silver- och Guldtävlingar är det ”fri sittning”. Det betyder att ingen föranmälan krävs, alla medlemmar är väl-
komna att delta. Kom dock i tid för det kan bli fullsatt när man minst anar det. Mästarpoäng och prispengar i samtliga tävlingar (endast 
mästarpoäng i SM-tävlingar). För deltagande i SM-finaler krävs kvalspel, vanligtvis via sitt distriktsförbund - kontrollera när ditt kval 
spelas.
  
För lagtävlingen Chairman’s Cup, Bridgeparty och flera av specialtävlingarna på tisdagen krävs föranmälan. Dessa görs via www.svensk-
bridge.se för att vara garanterad plats. Under fem av veckans dagar arrangeras seminarier för de som vill lära sig mer om bridge, dessa 
är gratis.  
 
Vad gäller boende har vi förhandlat fram de bästa priserna som går att få på många av Örebros hotell. Boka själv vad du tycker passar 
dig och uppge kod ”Bridgefestival 2011” för att erhålla rabatterna.  
 
Mer om hotell/hotellpriser, samt all annan information om tävlingar och BRIDGEFESTIVAL 2011 hittar du på www.svenskbridge.se 
eller i tidningen Bridge. 

Sponsorer och samarbetspartners för Bridgefestivalen 2010

SPONSORER

 FOLKFEST
       Fredag 29 juli - söndag 7 augusti

 BRIDGEPARTY
       Tisdag 2 augusti

 CHAIRMAN’S CUP
       Lördag 30 juli - torsdag 4 augusti

 SIDOTÄVLINGAR
       Fredag 29 juli - söndag 7 augusti

GEMENSKAP TRIVSEL

VINNARE

Bridgefestival 2011
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362 par i rekordstor bronstävling

– Det är klart att jag är nöjd, säger 
festivalgeneralen Lasse Persson, om 
det faktum att en av bronstävlingarna 
lockade hela 362 par.
 Bridgefestivalveckans sidotävlingar 
satte nytt deltagarrekord 2010.
 – Det var trevligt att vi slog den 
magiska gränsen 7.000 startande par 
under festivalveckan, säger Lasse 
Persson.
 Torsdagsmorgonens bronstävling 
lockade inte mindre än 362 par till 
start, 14 fler än 2009 års rekordsiffra 
på 348 par.
 Hade du blivit besviken om det inte 
satts något rekord i en enskild tävling?
 – Nej, Bridgefestivalen är fantastisk 
ändå. Man ser att det är breddbrid-
gen som ökar. När vi flyttade från 
Jönköping till Örebro nådde vi andra 
kretsar av bridgespelare i närområdet. 
Medlemsantalet ökar och rekordet är 
bara en bekräftelse på detta.

BRONStÄVLINGAR LOCKAR FLESt

Bronstävlingar lockar särklassigt flest 
par, men Lasse Persson tror också på 
en ökning i festivalens silvertävlingar 
på sikt.
 – Får det bara gå ett par år så 
ökar silvertävlingarna. De flesta har 
drivkraften att gå från brons till silver. 
Därifrån till guldtävlingar är steget 
större, säger han.

 Vad är förklaringen till framgången?
 – Folk märker att det är ett bra ar-
rangemang. Medarbetarna är duktiga 
och kommer tillbaka år efter år. Det 
betyder att de trivs, men också att 
kompetensen hela tiden finns kvar och 
det stärker arrangemanget.
 Noterbart är också spännvidden 
på de deltagande paren, alltifrån i de 
närmaste nybörjarna upp till mer 
erfarna par.
 Någon flyttning av festivalen är inte 
aktuell.
 – Vi har kontrakt med Örebro i tre 
år till.
 Vinnare av rekordtävlingen blev 
Gnestaparet Jan Geiborg och Leif 
Norman. 
 – Det blir alltid lite slumpartat med 

tEXt: thOMAS WEDIN, SKöVDE

Sidotävlingarna under Bridgefestivalen är mycket uppskattade. 
I en av fjolårets bronstävlingar kom hela 362 par till spel.

24 brickor. Man ska sitta åt rätt håll 
och det gjorde vi den här gången. Det 
är klart att vi är nöjda, säger de.

Hela 362 par kom till start i en av Bridgefestivalens många bronstävlingar.

Jan Geiborg och Leif Norman hade 
hela 361 par efter sig i resultatlistan.
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Festival 
2011
Till sommaren är det dags för den 17:e 
upplagan av Bridgefestivalen. 
 Örebro, som blivit en favoritstad 
för många bridgespelare runt om i 
landet, står återigen som värd. 
 Ifjol nåddes den magiska gränsen 
7.000 par vad gäller antalet tävlings-
starter. 
 Just det ”spretiga” programmet, 
med tävlingar för alla kategorier 
spelare, gör festivalen till vad den är. 
Oavsett om man är nybörjare eller 
elit finns tävlingar för alla. Trivseln 
och möten spelare emellan utanför 
de gröna borden är minst lika viktiga 
ingredienser. 
 2011 lanseras Festivalklippet. I 
korthet betalar man 300 kr och man 
får då spela vilken tävling – och hur 
många –  man vill under festivalens tre 
sista dagar. Därutöver lottas varje dag 
10 nyttopriser ut till dessa festival-
klippare. 
 Sista helgens guldtävling byter 
namn till Guldgruvan. Den spelas 
som Gröna Hissen kval på lördagen 
och finalspel i grupper om 16 på 
söndagen. 
 Stormästarträffen blir nästa år en 
partävling över max 32 par under 
namnet Stormguld. Det är fri anmä-
lan och de 20 först anmälda bereds 
plats. Nio par kvalificerar sig genom 
MP-kvot och utöver det förfogar fes-
tivalkommittén över tre wild cards.
 Se även till att boka ditt boende 
redan nu! Anmäla dig de till tävlingar 
som kräver föranmälan – och ladda 
för 2011 års Bridgefestival. 

FREDAG 29 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 30 JULI 
09.00-14.30  SM-par Veteraner  
10.00-13.30  Brons 3  
11.30-12.45  Chairman’s Cup. 
 Kaptensmöte  
13.00-22.30  Chairman’s Cup, 
 Gröna Hissen  
14.30-18.10  Brons 4, handikapp  
15.30-21.15  Silver 2  
19.00-22.30  Brons 5

SöNDAG 31 JULI 
09.00-19.30  SM-par Damer  
10.00-20.40  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 1 AUGUStI 
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  
14.30-18.00  Brons 10, handikapp  
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 
20.00-22.45  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag 

PARtYtISDAG 2 AUGUStI
09.00-18.15  Stormguld   
09.00-18.20  Chairman’s Cup, 
 kvartsfinal 
09.00-13.10  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 16 lag  
09.30-13.00  Brons 12, max klövernål  
 – max 72 par*  
09.30-13.00  Brons 13, max ruternål 
 – max 72 par*  
10.00-13.30  Brons 14  
14.00-18.30  Silver 5, Gröna Hissen 
 – max 200 par 
14.10-18.20  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag  
14.30-18.00  Brons 15, handikapp  
19.00-22.30  Brons 16 
19.30-  Party – bankett 

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

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

ONSDAG 3 AUGUStI 
09.00-19.30  SM-par Mixed  
09.30-19.50  SM-lag Veteraner 
10.00-20.50  Chairman’s Cup, semi 
10.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 8 lag 
10.00-13.30  Brons 17  
10.30-15.30  SM-par Nybörjarträffen*
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 

tORSDAG 4 AUGUStI
09.00-14.30  SM-par Mixed  
09.30-19.30  SM-lag Veteraner  
10.00-20.50  Chairman’s Cup, final  
10.00-14.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, 4 lag  
10.00-13.30  Brons 20  
10.30-15.30  SM-par Nybörjarträffen*
14.30-18.00  Brons 21, handikapp*  
15.30-21.50  Silver 7, Gröna Hissen 
16.00-20.50  Chairman’s Cup, 
 bonuscupen, match om 
 tredje pris  
16.00-21.45  SM-par Open, Sista Chansen 
19.00-22.30  Brons 22 

FREDAG 5 AUGUStI
10.00-20.15  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 6 AUGUStI
09.00-19.30  SM-par Open, final  
10.00-13.30  Brons 26 
14.30-18.00  Brons 27, handikapp 
15.30-20.15  Guldgruvan 
 Gröna Hissen par  
19.00-22.30  Brons 28 

SöNDAG 7 AUGUStI 
09.00-14.30  SM-par Open, final  
10.00-14.15  Guldgruvan, final 
10.00-13.30  Brons 29

* Efterföljande seminarium
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SPONSOR: 
SvenSka BriDgeFörlaget – allt i BriDge – tel 020-52 13 13

Nybörjarträffen spelas någon gång under tiden 

4 – 17 april 2011
Alla klubbar anslutna till Förbundet Svensk Bridge 
är välkomna att delta i tävlingen. Nybörjarträffen 
spelas som simultantävling, vilket innebär att man 
spelar samma givar på alla klubbar. Omkring 
4-500 par brukar vara med. Klubben avgör själv 
vilket datum inom perioden den önskar spela.

Nybörjarträffen är öppen för alla som gått eller går 
en nybörjarkurs som startat tidigast 2009-07-01. 

SUCCÉ!

ALLA FINALIStER FÅR PRIS!

1:A PRIS  Bridgebord, 81x81 cm.

2:A PRIS  Boende i dubbelrum en natt samt 

start i valfri brons- eller silvertävling vid 

Bridgefestivalen i Örebro. 

3:E PRIS  Boende i dubbelrum en natt vid 

Bridgefestivalen i Örebro. 

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

6-24:E PRIS  Bokpaket för nya spelare.

Bli

SVENSK 
MÄStARE
för nybörjare!

D   e 24 bäst placerade paren i Nybörjarträffen blir direktkvalificerade till SM-Par
Nybörjarträffen, som spelas 3–4 augusti på Bridgefestivalen i Örebro. I finalen spelas 

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

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

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

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

Sonia och Nils Buck vann 2010. Vinner du 2011?
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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 vilken tävling 
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. 

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. 
32 brickor på lördagen och 30 brickor på söndagen. 
250:- i startavgift. 50% går tillbaka i prispengar.

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

GRöNA
hISSEN

hUVUD
CUP

BONUS
CUP

Ê
PLAC. 1-32

PLAC. 33-64Ê

VINNARE
GÅR VIDAREÊ hUVUD

CUP

UtSLAGEN

tVÅ LAG
ÅtERStÅRÊ FINAL

VINNARE
GÅR VIDAREÊ BONUS

CUP
tVÅ LAG
ÅtERStÅRÊ MAtCh

OM 3:E PRIS

FöRLORARE
GÅR tILL

FöRLORARE

UtSLAGEN UtSLAGEN

FöRLORARE

FöRLORARE
GÅR tILL

Chairman’s Cup (CC) är en tävling öppen för alla och spelas på Conventum,  
Örebro, 30 juli – 4 augusti. Det är en lagtävling som inleds med ett kval i 
form av Gröna Hissen (32 första vidare) och avslutas med raka cupmatcher. 

– Vinnarlaget 2010 –

STARTAVGIFT 
Gröna Hissen: max 2.000 kr/lag (125 
kr/junior, 500 kr/senior). Måndag och 
framåt: 500 kr/lag. Senaste anmälan 
fredag 29 juli kl 20.00. 

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

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

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

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

SKÄRMAR OCH RAMA 
Med start i semifinalen kommer match-
erna att spelas med skärmar. Kvartsfina-
len, semifinalen och finalen kommer att 
sändas på internet. Ramateater på plats, 
där man kan följa spelet, kommer att 
arrangeras tisdag–torsdag. 
 
MÄSTARPOÄNG 
Från kvartsfinalen och framåt spelas 
om guldpoäng, medan de tidigare 
cupmatcherna och Gröna Hissen ger 
silverpoäng. I bonuscupen spelas det om 
silver- och guldpoäng enligt tävlingsreg-
lementet. 

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

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

PLAC. 65-Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Chairman’s Cup 2011



Vill du också ha  
Bridge som ditt jobb?
 
Vi söker dig som gillar bridge och känner att du 
skulle kunna göra stordåd för Förbundet Svensk 
Bridge. Är du ansvarsfull, oblyg, flexibel och 
känner att 9 till 5 kanske inte alltid är något som 
passar dig, då är du på rätt spår. Samarbetsvilja 
och social kompetens är ytterligare två viktiga 
faktorer i den person vi söker.

Vi söker 
en Rikskonsulent! 
 
Rikskonsulentens uppgifter är i första hand att 
direkt jobba med stöd till klubbar och distrikt 
samt driva vissa egna centrala projekt för för-
bundet. En Rikskonsulent har också flera ”egna 
distrikt” som arbetsområde. Dessa väljs van-
ligtvis efter var man är lokaliserad. Placeringsort 
är öppet för diskussion, men vi ser gärna att du 
finns någonstans i triangeln Malmö-Göteborg-
Stockholm, om du inte finns i Gävletrakten. 

Är du också kunnig inom området Ruter, Spader 
och Bridgemate, kan utbilda och har tävlings-
ledarkunskaper är det plus i kanten. 

Jobbet innebär en hel del kvälls- och helgarbets-
tider, då vi ju trots allt jobbar med dem som 
har detta som fritidssysselsättning. En hel del 
resande runt i landet får man räkna med samt 
aktivt deltagande på möten och utbildningar. 
Körkort är därför något man behöver ha med sig 
i bagaget.
 
Du är välkommen in med ansökan/CV senast  
31 december 2010 till Micke Melander,  
mme@svenskbridge.se. 

Vi räknar med att kalla de som väljs ut till an-
ställningsintervju i januari och att en eventuell 
provanställning kan inledas under vårkanten 
2011, men här är vi flexibla om du är rätt person. 

 
Välkommen med din ansökan!

Förbundet Svensk 
Bridge är en 
idéell medlems- 
orga nisation med  
omkring 25.000 
medlemmar som 
fördelas på 21 
distrikt och ca 
400 klubbar. 
 
Vi är medlemmar 
i Nordisk Bridge 
Union, European 
Bridge League 
och World Bridge 
Federation. 
 
Förbundets 
uppgift är att 
i första hand 
samordna, hjälpa 
och stödja klub-
bar och distrikt 
såväl vad gäller 
organisation som 
rekrytering och 
utbildning. 
 
Svensk Bridge 
har ett centralt 
kansli i Gävle, 
där tre av de åtta 
anställda har sin 
arbetsplats.  
Övriga fem  
jobbar hemifrån.

B R I D G E F E S t I V A L  2 0 1 1  S M - V E t E R A N L A G

öppna SM-lag 
Veteraner  
3–4 augusti 2011
för dig född 1951 eller tidigare

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

Mer information på  
www.svenskbridge.se           
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öPPNA VM-PAR

Peter Fredin och Björn Fallenius spur-
tade bra och knep silvret i öppna par. 
De följde alltså upp sitt EM-guld i par 
från förra året med ett VM-silver. 
 Stort grattis!
 Guldet gick till det amerikanska 
paret Bobby Levin–Steve Weinstein. 
Bronset tog Tysklands Josef Piekarek–
Alexander Smirnov. 

öPPNA VEtERAN-LAG

I Rand Cup, öppna VM för veteraner, 
eller seniorer som det heter internatio-
nellt, vann lag Hackett från England. 
I laget spelade Gunnar Hallberg, som 
sedan många år bor och spelar i Eng-
land. Förutom Gunnar bestod laget av 
Garey Hayden, John Holland, Reese 
Milner och Paul Hackett.

öVRIGA tÄVLINGAR

I damernas motsvarighet till Rosen-
blum Cup, McConnell Cup, gick 
lag Westheimer med Pia Andersson 
och Cecilia Rimstedt till kvartsfinal. 
Tävlingen vanns av Kina, som slog 
Holland i finalen.
 I lagtävlingen Rosenblum Cup gick 
det sämre för Peter Fredin – Björn 

Fallenius tillsammans med Peter 
Bertheau – Fredrik Nyström  och 
Kevin Bathurst – Daniel Zagorin. 
Laget förlorade i åttondelsfinal mot 
amerikanska Robinson.
 Här visade Peter och Björn upp ett 
fräckt motspel.

	 	 s	K	kn	8	5	4
	 	 3	D	9	7
	 	 2	 D	9	8	3
	 	 c	9
s	 10	7	2	 	 	 s	D	6
3	 E	8	2	 	 	 3	 kn	10	6	5	4
2	 10	7	6	2	 	 	 2	 kn	4
c	 10	3	2	 	 c	E	D	kn	6
	 	 s	E	9	3
	 	 3	K	3
	 	 2	 E	K	5
	 	 c	K	8	7	5	4

Normalkontraktet var 4s med 
hemgång vid i stort sett samtliga bord, 
dock inte vid det bord Peter och Björn 
agerade i motspelet. 
 Peter började med att dra för ett 
ess – utspel hjärtertvå. Den gick till 
sjua, tia och kung. Syd spelade mer 

tEXt: PEtER VENtURA, KARLBO

the World Bridge Series är Världsbridgeförbundets största arrangemang.  
De hålls vart fjärde år senast i oktober i Philadephia, USA, med en uppsjö 
tävlingar. till JVM skulle man ha kvalificerat sig, vilket Sverige gjort i både U26 
och U21.  Svenskarna deltog även flitigt i de öppna tävlingarna. Störst framgång 
noterades för Peter Fredin–Björn Fallenius, silver i VM-par, Daniel Gullberg, brons 
i juniorernas individuella, och Gunnar hallberg, VM-guld för seniorlag.

Svenska framgångar i Philadelphia

hjärter mot bordet – och Peter lade 
obesvärat åttan. Spelföraren begärde 
naturligtvis nian från bordet och 
Björn kunde vinna med knekten. 
Björn ville inte vara sämre han, så han 
underspelade sitt klöveress då han 
vände med klöverdamen! Stackars Syd 
hade hoppats på att klöveresset satt 
rätt så att han kunde saka en möjlig 
ruterförlorare på klöverkungen. 
Klöverdamen fick vinna sticket och 
när Björn vände med mer hjärter 
insåg spelföraren att han blivit lurad. 
Hjärtern stals. Nu över till trumfen. 
Spelföraren spelade spaderess och 
spader till mask med knekten, men 
Öst hade damen. Björn ville inte 
avslöja hur hans sidofärger satt, så han 
fortsatte med hjärter och bordet fick 
stjäla. Ny följde ruter till ess, klöver 
till stöld och spaderkung, då Öst 
sakade hjärter och Väst bekände. Ruter 
från bordet drog med sig knekten och 
Syd var inne på kungen. Spelföraren 
kan nu klara sitt kontrakt, genom att 
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spela ruter till nian, men han trodde 
att han hade full korträkning. För han 
”visste” ju, att Väst hade klöveress – 
och därför måste ju rutern sitta 3-3. 
Ruter till damen... och en på näsan!

U26

U26 hade en gastkramande avslutning 
på gruppspelet, där många lag var med 
och slogs om slutspelsplatserna. Efter 
16-14 mot Australien slutade Sverige 
glädjande på sjunde plats och blev 
vald som motståndare i kvartsfinalen 
av USA 1.
 I första segmentet av kvarten 
spelade laget stabilt och bra. Efter 16 
brickor ledde man med 41-35. Laget 
förlorade sedan snabbt 35 imp på bara 
tre brickor och låg plötsligt under 
med 70-41. I andra segmentet spelade 
USA1 stabilt och det var svårt att ta 
in de imp som behövdes. Förlustsiff-
rorna blev till slut 72-98. 

 Detta var det sista stora mäster-
skapet i juniorsammanhang för Eric 
Arvidsson, Simon Bech och Karl Asp-
lund, som alla faller för åldersstrecket. 
Fjärde man i laget, Erik Fryklund, får 
nu hitta nya kompisar till kommande 
mästerskap.
 Hur spelar du 4s med ruterutspel?

SyD	 väSt	 norD	 öSt
nekrasova	 Bech	 volozhenin	 Arvidsson

  pass pass
23 D pass 4s 
pass pass pass

	 	 s	K	kn
	 	 3	10	3
	 	 2	 K	10	9	4	3	2
	 	 c	K	9	3
s	 E	10	7	3	 	 	 s	D	9	8	6	4	2
3	 K	4	 	 	 3	 E	kn	9
2	 E	D	5	 	 	 2	 6
c	 D	8	4	2	 	 c	kn	6	5
	 	 s	5
	 	 3	D	8	7	6	5	2
	 	 2	 kn	8	7
	 	 c	E	10	7

Eric Arvidsson ville inte öppna med 
svaga 2s med en maläten spaderfärg 
och fina värden i hjärter. Efter Syds 
svaga hjärteröppning kunde han 
enkelt bjuda spaderutgång över Simon 
Bechs dubbling. 
 Nå, hittar du rätt spelsätt? Det ser 
ut som om man riskerar att tappa ett 
spaderstick och rör man klöverfärgen 
själv blir det tre tapp där och därmed 
straff i kontraktet. 
 Lösningen heter elimination med 
inpetning och Eric löste förstås detta 
med bravur. Han vann med ruteress, 
tog ut spaderess, stal en ruter, hjärter 
till kung, ruterstöld, hjärteress och 
hjärterstöld. Nu hade varken spelfö-
raren eller träkarlen några röda kort 
kvar, så när Eric spelade ut sig i trumf 
kom Nord in på spaderkungen och 
var tvungen att öppna klöverfärgen. 
Jämn hemgång!

Peter Fredin och Björn Fallenius grävde silver i USA. Barack Obama skickade en hälsning från Vita 
Huset till alla bridgespelare i Philadelphia.
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Daniel Gullberg.

Given är hämtad från matchen mot 
Ryssland, liksom denna:

SyD	 väSt	 norD	 öSt
nekrasova	 Bech	 volozhenin	 Arvidsson

   1c
1s pass 23 pass 
pass 3c pass 3NT 
pass pass pass

	 	 s	D	9	5	3	2
	 	 3	kn	8	4
	 	 2	 10	9
	 	 c	kn	9	3
s	 E	10	7	 	 	 s	 8	4
3	 K	7	6	 	 	 3	 E	2
2	 3	 	 	 2	 E	K	kn	5	4	2
c	 10	8	7	6	5	2	 	 c	E	D	4
	 	 s	K	kn	6
	 	 3	D	10	9	5	3
	 	 2	 D	8	7	6
	 	 c	K

1c var starkt och 1s visade ruter och 
hjärter eller klöver och spader. 
 Syd spelade ut hjärternio. Eric 
visste efter Syds inkliv, att rutern 
inte bröt. Hoppet ställdes därför till 
klövern. Eric hade bara råd att släppa 
in motståndarna en gång, så han 
skippade klövermasken och la istället 
ner klöveress. Det räcker ju att fälla 
en honnör eller att klövern sitter 2-2. 
Eric fortsatte med klöverdam och mer 

Bulletiner och resultat...
... med massor av fler roliga givar och annat från tävlingarna 
från Philadelpia laddas hem från:
http://www.worldbridge.org/tourn/Philadelphia.10/Philadelphia.htm

klöver. När Syd gick ifrån sin ruter 
blev det hela 12 stick och +690. Det 
gav 11 imp, när det ryska paret vid det 
andra bordet stannat i 32.

U21

U21 tog sig lätt vidare till kvartsfinal. 
Då man kom tvåa i gruppen fick man 
välja motståndare bland de lag som 
placerat sig 5-8. Efter att England valt 
Ungern valde man att möta Holland.
 Efter 20 brickor av 40 ledde laget 
med 57-37. I det andra segmentet bör-
jade det gå tyngre. Holland tog snabbt 
in underläget och drog sedan ifrån för 
att till slut vinna med 111-80. Det är 
tyvärr inte bara i fotboll holländarna 
är för svåra...
 I det svenska laget spelade: Ida och 
Mikael Grönkvist, Ola och Mikael 
Rimstedt samt Daniel Gullberg och 
Johan Karlsson.
 Det här är ett ungt svenskt lag med 
bra potential. Spelarna har åldrarna 
20,19,17 och tre av dem är bara 15 år. 
Det lär nog inte vara sista gången vi 
ser detta gäng i större sammanhang, 
om de fortsätter att satsa på bridgen.
 Här bjöd Ida och Micke en bra slam 
i matchen mot Polen:

s	 E	D	8	7	6	5	 	 	 s	K	kn	3
3	 –	 	 	 3	 kn	9	7	6
2	 K	D	kn	10	 	 	 2	 E	7	6
c	 E	D	5	 	 c	8	7	2

SyD	 väSt	 norD	 öSt
 1s pass 2s
pass 43 pass 52
pass 6s pass pass
pass

41 var renons och 52 kontrollbud. 
När klöverkungen satt för mask och 
trumfen 2-2 var det t o m 13 stick. 
Polackerna kom sämre till med syste-
met Polish Club och stannade i 4s. 
 13 imp på pluskontot.
 Micke Grönkvist visade i mötet 
med Norge hur en slipsten ska dras i 
motspelet.

	 	 s	10	8	3
	 	 3	9	5
	 	 2	 E	10	9	5
	 	 c	K	10	7	3
s	 4	 	 	 s	K	D	kn	9	7	6	2
3	 10	7	6	 	 	 3	 K	D	kn	4
2	 8	7	4	3	2	 	 	 2	 6
c	 E	8	5	2	 	 c	kn
	 	 s	E	5
	 	 3	E	8	3	2
	 	 2	 K	D	kn
	 	 c	D	9	6	4

Ida spelade som Syd ut ruterkung mot 
4s. Många spelare på Nords plats lade 
nu slött lågt, men Micke visste bättre 
och tog över och vände med hjärter. 
Därmed öppnade han för en hjärter-
stöld. Vid det andra bordet hittade 
inte norrmännen motspelet, så Mickes 
vakna agerande gav 12 blå-gula imp.

INDIVIDUELLA JUNIORtÄVLINGAR

I den individuella tävlingen för yngre 
juniorer tog Daniel Gullberg brons-
medalj. Guldet gick till Adam Gros-
sack från USA och silvret till Krist-
offer Hegge från Norge. I den äldre 
klassen vann Dennis Bilde, Danmark, 
före Haakon Bogen, Norge och 
Arthur Lau Chun Ting, Hong Kong. 
Eric Arvidsson slutade nia.


