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ALLMÄNT 

Styrelsen har under året bestått av: 

Ordinarie ledamöter: 
Mats Qviberg, Lidingö, ordförande 

Pontus Silow, Stockholm, Vice ordförande och ITK 

Per-Olof Eriksson, Sandviken, Ekonomiansvarig 

Carl Ragnarsson, Linköping, TK 

Helena Axelsson, Sölvesborg, MK 

Christer Grähs, Oskarström, LK 

Per Leandersson, Stockholm, UK  

Thomas Axenbratt, (avgått januari 2016) 

 
Suppleanter: 
Lasse Persson, Falkenberg, Organisationskommittén 

Ann Ohlsson, Tibro 

Erik Andersson, (avgått april 2016) 

 
Sakrevisor: 
Bo Appelqvist, Göteborg 
 
Suppleant: 
Börje Dahlberg, Göteborg 
 
Valberedning: 
Stefan Westlund, Gävle 

Dan Nilsson, Malmö 

Sixten Ek, Skövde 
 
Styrelsen har haft sex protokollförda möten under året. Tre stycken var telefonmöten samt 

att ett var konstituerande art. 

Antalet medlemmar var 27 463 (27 541) varav 4051 (4251) var introduktionsmedlemmar och 

295 (251) juniorer. 

Svenska Bridgeförbundets tidning Bridge har under året kommit ut med 5 nummer. 
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ORGANISATION 

Kansliet 

Kansliet har varit lokaliserat på Karlsgatan 28 i Örebro. Dock under en period är vi tillfälligt 

utlokaliserade då det rustas upp i hela huset. Kansliet delar där lokaler med SISU och flera 

andra idrottsförbund i Idrottens hus. Sedan sitter ett flertal av övriga medarbetare på andra 

orter och har sin arbetsplats på lokala kontor eller jobbar hemifrån. 

 

Personal  
 
Kansliet i Örebro 
Johan Grönkvist Örebro 100% Ekonomi och allmänt                                                                                     

Mikael Svensson Örebro 100% Tävling och administration 

Björn Andersson Örebro 100% IT projekt samt teknik 

 
Övrig personal i landet 

Micke Melander Falkenberg 100% Verksamhetschef och konsulent  

Roger Wiklund Falkenberg 85% Konsulent 

Thomas Winther Sölvesborg 100% Konsulent 

Tommy Andersson Uppsala 100% Tävling och IT projektet 

Carina Wademark Lidingö 50% Webb och information 

Andreas Jansson Odense 50% Teknik 

Yvonne Ström Gävle 20% Ekonomi 

 

För övrigt så har Peter Ventura gjort saker i enlighet med vårt samarbetsavtal som vi har 

med Bridgeförlaget. 

 

Ekonomi 

Efter två år med svagt negativt resultat redovisar vi i år en liten vinst på 136tkr (-44tkr). 

Detta innebär att vi har ett eget kapital på 3071 tkr plus tre fonder som vi har: 

• Landslagsfonden där vi har tagit ut 49’ under året som innehåller nu 1220 tkr. Då vi 

har haft ett extremt dyrt år med många mästerskap. 

• Juniorfonden har i år förstärkts med 55 tkr via vårsilver samt andra inkomster. 

Fonden har delat ut 113 tkr under året. Så den innehåller 779tkr 
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• Magnus Göranssonfonden innehåller nu 274 tkr och har under året fått in 23 tkr i 

bidrag ifrån många små givare. Vi har där delat 42 tkr till olika juniorprojekt. Det görs 

spännande projekt som vi hoppas kunna se frukten av senare. 

Att SBF har klarat ett positivt resultat trots oförändrad medlemsavgiften sedan 1999 beror 

på att spelavgiften har givit mycket större intäkter än förut. Vilket varit nödvändigt att bland 

annat kunna genomföra BIT-projektet.  

De kostnader som ökat mest är landlagskostnaderna -683 tkr eftersom vi har haft många 

mästerskap under det gångna spelåret. Vidare har vi ökade personalkostnader på grund av 

BIT-projektet samt högre internationella avgifter. De externa kostnaderna för BIT har för året 

minskat med 317 tkr genom att vi arbetat mera med egen personal.  

För att få full nytta av BIT behöver vi genomföra olika typer av utbildningar under 

kommande år. Även juniorarbetet kommer få ökad fokus framgent. 

 

TÄVLINGSKOMMITTÉN (TK) 

TK har under året bestått av: 

Ordförande Carl Ragnarsson, Linköping 

Christer Grähs, Halmstad 

Henrik Johansson, Varberg  

Tommy Andersson, Uppsala, Adjungerad 

Thomas Winther, Sölvesborg, Adjungerad 

Johan Grönkvist, Adjungerad vid januarimötet för ekonomiska frågor som rör allsvenskan. 

 
Organisation av TK 

Ordföranden har haft huvudansvaret för den årliga översynen av Förbundets 

tävlingsreglementen, Tommy Andersson för det allsvenskans seriesystem samt 

semifinalplatsfördelningen i SM Lag, Christer Grähs för TL Steg 3-utbildningarna/-

seminarierna, Thomas Winther för alla dokument kring TL-arbetet (t ex Våra vanligaste 

domslut m m) som finns på hemsidan och slutligen Henrik Johansson för korrekturläsning 

och faktagranskning av Förbundets tävlingsreglementen. 
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Allsvenskan, SM-tävlingar och övriga förbundsarrangemang 

För allsvenskan beslöts att till säsongen 2016/2017 införa spel med skärmar i Elitserien och 
att i division 3 minska brickantalet per match från 24 till 20. I samtliga förbundsarrangemang 
fr o m 1 juli 2016 gäller WBF:s kontinuerliga VP-skala (20-0 med decimaler). Distrikt och 
klubbar får själva avgöra när (och om) de övergår till den nya skalan. 
Ny modell för tilldelning av SM-semifinalplatser i SM Par Open har tagits fram, att gälla fr o 
m säsongen 2016/2017.  
 
Nedanstående är saxat ur Tävlingsbestämmelser för Svenska Mästerskap 2016/2017: 
Till SM Par Open Semifinal, som omfattar maximalt 170 par, görs kvoteringen till de 168 
platserna enligt följande; övriga två platser kommer från Sista Chansen: 
 

1. För distriktens kvaltävlingar gäller att upp till och med 50 kvalande par räknas varje 
sådant kvalande par som ett (1) par; varje par utöver 50 räknas som ½ par.  

2. De par som i förra årets SM-final placerade sig 1–12, genererar en (1) bonusplats till 
det distrikt de då representerade. Representerade spelarna i paret olika distrikt, får 
respektive distrikt ½ plats. 

3. I det fall de regerande svenska mästarna väljer att inte spela närmast påföljande års 
SM Par Semifinal, tillfaller platsen distriktet vilket de representerade. Om de 
regerande mästarna representerade två olika distrikt, får vartdera distriktet ½ plats. 

 
TK får ofta frågor från klubbar varför de allsvenska sammandragen ofta förläggs till samma 

orter/klubbar år efter år istället för att sprida arrangemangen och framför allt göra resorna 

mera rättvisa över tid. Det står klubbar fritt att ansöka om arrangemang, men det bör 

betonas att när TK fattar beslut, har kvalitet på arrangemang högre prioritet än geografisk 

närhet. 

 
Statistik Allsvenskan och SM-tävlingar 

 2015-16 2014-15 2013-14 2012-13 2011-12 2010-11 
SM Par Veteran 646 560 642 571 444 503 
SM Par Dam 371 354 397 372 395 381 
SM Par Mixed 783 749 822 851 782 753 
SM Par Open 1220 1154 1164 1174 1183 1101 
SM Par Junior 13 13 11 27 20 23 
SM Par Nybörjare 266 231 250 291 308 362 
SM Lag Veteran 51 45 40 43 32 32 
SM Lag Open 351 356 352 330 356 360 
SM Lag Junior 7 9 7 8 10 8 
Allsvenskan div 4 200 196 199 220 221 207 
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Samtliga SM-finaler utom Öppen klass och juniorfinalerna spelades under Bridgefestivalen 

2016 i Örebro. SM Par Junior spelades i Uppsala hösten 2015 och Junior Lag i Yxnerum, 

Östergötland, i maj 2016. SM Lag Open final spelades i Örebro i Kristi Himmelsfärdshelgen 

2016 och den avslutande omgången av Allsvenskans Elitserie i Örebro i oktober 2015. Från 

Elitserien och SM Lag Open final samt SM Lag Junior final har bridgebio via BBO och Running 

Scores via SWAN-games arrangerats. 

 
Simultantävlingar 

Under verksamhetsåret har 68 (ifjol: 39) simultantävlingar arrangerats. Totalt 16 058 (ifjol: 

14 047) par deltog, vilket innebär ett snitt på 236 par (ifjol: 360) per tävling; det lägre 

genomsnittet per tävling har sin orsak i att några av simultantävlingarna genomfördes dagtid 

(nytt för säsongen) och att dessa har ett lägre deltagarantal än kvällssimultantävlingarna. Till 

varje simultantävling har en kommenterad givsamling publicerats, med Daniel Gullberg, 

Stockholm, som kommentator tom 30 november 2016. Från och med 1 december 2016 är 

det Sanna Clementsson, Lund som kommenterat. 

 
Tävlingsledarlicenser och -fortbildningar 

15-17 januari 2016 arrangerades den centrala TL Steg 3-utbildningen på Scandic Väst i 

Örebro, med Christer Grähs, Henrik Johansson och Carl Ragnarsson som kursledare, 

assisterade av Tommy Andersson och Thomas Winther. Fem nya Steg 3-tävlingsledare 

examinerades: Gunnar Göthberg (Örebro), Ping Huang (Uppsala), Thomas Olsson (Överum), 

Erik Sjöstrand (Skövde) och Björn Sörling (Göteborg). Därutöver uppgraderades Philip 

Berggren från TL Steg 3 till TL Steg 3-Elit. 

 

ORGANISATIONSKOMMITTÈN (ORGK) 

ORGK har under året bestått av: 

Lars Persson, ordförande, Falkenberg 

Christer Grähs, Oskarström 

Carl Ragnarsson, Linköping 

Tomas Brenning, Enköping 

Micke Melander, adjungerad, Falkenberg 

Roger Wiklund, adjungerad, Falkenberg 
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Organisationskommittén har under året handlagt tre av förbundets 

arrangemang/evenemang. Dessa var Svenska Cupen, Bridgefestivalen och Junior NM med 

camp där den senare arrangerades tillsammans med MK.  

Kommittén har haft två möten där man fysiskt möts för att behandla de aktuella 

frågeställningar som funnits. I övrigt har allt skett via mail- eller telefonkontakt. 

 

Bridgefestival 2015 

I vanlig ordning arrangerades Bridgefestivalen under året. Deltagarantalet stannade för 2015 

vid det nya rekordet 8359 par och festivalen genomfördes med mycket lyckat resultat. 

 

Svenska Cupen 

Svenska Cupen anno 2015 samlade 467 lag till start. Lag Rimstedt blev till sist vinnare av 

finalspelet som för andra året i följt ägde rum på Bridgens Hus i Uppsala. I laget spelade Ann 

Rimstedt, Magnus Eriksson, Ola Rimstedt, Patrik Rimstedt och Hans Mattsson. 2016 som 

kvalspelas för fullt vid verksamhetsårets slut hade 470 lag till start. 

 

Riksläger  

Då 2017 var ett år utan NM arrangerades bara ett riksläger. Arrangemanget hölls på Arena 

Vesterhavet i Falkenberg den 13-17 april. 29 juniorer deltog med spelare från USA och 

Skottland med i deltagarlistan. 

 
LAGKOMMISSIONEN (LK) 

LK har under året bestått av: 

Christer Grähs, ordförande, Oskarström 

Sven-Olof Flodqvist, Lund 

Tommy Gullberg, Hägersten 

Torbjörn Gustavsson, Ekerö 

Jan Kamras, Tel Aviv 

Linus Jorner, Örebro 

Carl Ragnarsson, Linköping 

Henrik Johansson, Tvååker 
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LK arbetar med följande uppdelning: 

Lagtolkningsinstans 

Hanterar enbart ärenden som består av ren lagtolkning. Består av personer med gedigen 

kunskap om bridgelagar. 

Christer Grähs, ordförande, Henrik Johansson och Carl Ragnarsson samt suppleant Linus 

Jorner. 

 

Bedömningsfall 

Hanterar alla ärenden som innehåller någon form av bedömningsmoment. 

Christer Grähs, ordförande, Sven-Olov Flodqvist, Tommy Gullberg, Torbjörn Gustavsson och 

Jan Kamras. Suppleanter Carl Ragnarsson, Linus Jorner och Henrik Johansson. 

 

Antalet ärenden har varit 9 (förra året 12). Av dessa avgjordes 1 (4) ärende i samband med 

Bridgefestivalen i Örebro.   

 

LK har utanför Bridgefestivalen haft jour under SM-finaler och sista omgången i allsvenskan 

för division 1-3. 

 

LK har i Tidningen Bridge medverkat med artiklar i lagtolkningsfrågor. 

 

UTTAGNINGSKOMMITTÉN 

Uttagningskommittén har under året bestått av: 

Jan Kamras, ordförande, Stockholm 

PG Eliasson, Öppen klass, Sollentuna 

Tommy Gullberg, Seniorklass, Hägersten 

BG Olofsson, Damklass, Umeå  

Per Leandersson, Juniorklass, Stockholm 

Martin Löfgren, Juniorklass, Linköping 

Carina Wademark, adjungerad personal, Lidingö 
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ÖPPEN KLASS  

Säsongen 2015-2016 är Sveriges mest framgångsrika säsong någonsin. Huvudmålet var EM i 

Budapest men pga att ett antal fuskare uppdagats och stängts av fick Sverige även chansen i 

VM i Chennai. 

Silver för öppna laget och veteranerna i både VM och EM i kombination med att damerna 

kvalat in till nästa års VM är ett lysande resultat. 

 

Bermuda Bowl, Chennai 

Efter en rysare i kvalet blev finalen en om möjligt större rysare. Knapp förlust mot Polen 

efter spänning hela vägen. Laget bestod av: Frederic Wrang – Johan Sylvan, Fredrik Nyström 

– Johan Upmark och Niklas Warne – Tommy Bergdahl. 

 
EM, Budapest 

Efter moget övervägande tog jag ut följande spelare till EM: Frederic Wrang – Johan Sylvan 

Fredrik Nyström – Johan Upmark och Ola Rimstedt – Mikael Rimstedt. 

 

För första gången under min tid som landslagskapten lyckades vi ta medalj i EM. Silver 

innebar stor succé och att vi är klara för VM i Lyon 2017 av egen kraft. 

 

Dessa tävlingar överskuggar det mesta men vi har även deltagit i ett antal internationella 

sammanhang. 

Sparring mot Frankrike i Paris  

Här spelade vi ett upplägg som gjorde att svenskarna tävlade mot sig själva. Fransmännen 

var väldigt generösa och vi fick bra träning. Johan Sylvan – Frederic Wrang vann övertygande 

före Fredrik Nyström – Johan Upmark och Peter Bertheau – Per-Ola Cullin.  

 

Champions Cup 
Sverige representeras av ”Skalman” som vann fjolårets elitserie. Laget kom 7:a i kvalet och 

förlorade första cupmatchen knappt. 
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IMSA games - Kina 
Som följd av Sveriges placering i BB fick vi inbjudan till Kina där en sponsrad tävling mellan 

Kina och de 3 först placerade lagen i BB ägde rum i början av januari.  Där deltog Fredrik 

Nyström – Johan Upmark, Frederic Wrang – Johan Sylvan och Niklas Warne – Tommy 

Bergdahl.  Sverige förlorade finalen mot Polen. 

Neighbour challange, Holland 

Vanns av vårt unga lag: Simon Hult – Simon Ekenberg och Ola  Rimstedt – Micke Rimstedt.  

Det var för övrigt första gången vi lyckades vinna denna tävling. 

 

Slava Cup, Moskva 

Slava Cup att spelade i år i slutet av feb. Sverige lyckades detta år pga ett återbud få in två 

lag i huvudtävlingen TOP-8. Det var naturligt att juniorerna fick fortsätta sitt segertåg. 

Sweden JUN med: Simon Hult – Simon Ekenberg och Ola Rimstedt – Micke Rimstedt. Det 

svenska laget förlorade dock finalen ytterst knappt via ett överklagande. 

Baltic cup, Riga 

Vanns också för första gången av ett svenskt lag. De så segerrika juniorerna förstärkta med 

Daniel Gullberg – Mikael Grönkvist. Laget slog ett annat svenskt lag i finalen bestående av 

Jan Selberg – Olle Wademark i lag med Anders Morath – PG Eliasson.  

Sammanfattning 

Ett helt sagolikt verksamhetsår resultatmässigt och att svensk elitbridge är starkare än 

någonsin. Juniorerna har tagit steget upp för att på allvar konkurrera om platserna i öppna 

laget. Vi har för tillfället 2 absoluta världspar: Johan Sylvan – Frederic Wrang och Fredrik 

Nyström – Johan Upmark, efter dem är konkurrensen knivskarp. 

   

Noterar att modellen med Jan Lagerman som kapten på plats och mig som huvudansvarig för 

uttagningarna har fungerat väl.  
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En annan ovärderlig person på plats är Carina Wademark hennes betydelse för landslagens 

framgångar kan inte överskattas. 

 

Förutom alla redan nämnda tävlingar har även öppna EM i Tromsö spelats med stora 

svenska framgångar samt Winter Games i Monaco.  

 

VETERANKLASS 

På seniorsidan har ambitionen under året varit att ta fram ett bra landslag till EM i Budapest 

i Ungern, som spelades i 19-25 juni där Sverige i och med andraplatsen kvalificerade sig till 

VM i Lyon. Frankrike, som spelas under 2017. Därtill har uttagningar gjorts till OS (Bridge 

Mind Games) som spelas i Polen under hösten. 

Observationstävlingarna i Stockholm 30 - 31 januari samlade 14 par varav två dampar! 

Främst lyckades de unga damerna Cecilia Rimstedt och Ida Grönkvist före Bengt Erik 

Efraimsson och Mats Axdorph. 

Det senare paret nominerade till EM tillsammans med Johnny Östberg – PG Eliasson och 

Sven-Åke Bjerregård – Anders Morath. 

Till OS i Wroclaw i Polen ersätter Göran Selldén – Björn Wenneberg paret Efraimsson-

Axdorph från EM-laget. Övriga i EM-laget spelar i OS. 

I båda lagen ingår Carina Wademark (coach) och undertecknad (kapten). 

Under våren har laget spelat ett stort antal träningsmatcher på BBO. Paren planerar också 

att delta i festivalen i Örebro och en rad träningsmatcher har spelats inför EM. 

 

JUNIORKLASS  

Juniorlandslaget blev i de öppna klasserna bästa nation vid JEM i Tromsö sommaren 2015.  

 

Silver för U26 där vi förlorade guldet på absolut sista brickan. 

Simon Hult- Simon Ekenberg, Daniel Gullberg- Mikael Grönkvist och Johan Karlsson- Adam 

Stokka. 
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Silver för U21  med Johannes Mattson – Carl Blekemo, Mikael Rimstedt - Ida Grönkvist och Ola 

Rimstedt- Johan Säfsten. 

 

Brons för U16 som ledde med 2 brickor kvar av hela turneringen.  

Castor Mann- Erik Hansson – William Berner och Sanna Clementsson- Alexander Sandin 

 

Samtliga öppna juniorlag kommer att delta i nästa sommars JVM – Starkt! Som ledare för 

truppen: Kapten: Per Leandersson, Coacher: Tom Gärds och Hans-Ove Sandin.  

 

Det var också slutet på min tid som förbundskapten. Det har varit en fantastisk resa på många 

sätt. De fantastiska resultaten har setts utåt men samtidigt vill jag framförallt framhålla den 

mycket goda stämningen som rått i truppen. Den som vill lära sig bridge av någon bättre 

(oftast äldre) har fått en enorm möjlighet som de också tagit. Visst är det lite vemodigt att inte 

åka med till Italien nästa år men jag är helt övertygad om att min efterträdare Martin Löfgren 

kommer att göra ett fantastiskt jobb. I och med det övergår texten från mig Per Leandersson 

till Martin Löfgren.  

 

Undertecknad tillträdde i oktober 2015 för att ta över denna sällsynt framgångsrika trupp. 

 

Truppen 

En juniorlandslagstrupp (åter-)skapades med data från Per Leandersson och startade med 26 

personer som i takt med tiden har vuxit till 34. Av dessa kan sägas att mellan 20 och 25 är 

aktiva vid halvårsskiftet 2016. Truppen har indelats i tre segment: ”Elit”(9 spelare) , ”Kidz” (12)  

och ”Mellan” (13) där det sistnämnda består av U21 och äldre juniorer utanför U26 laget. Ett 

principbeslut togs att spelare som var över 20 men inte var omedelbart aktuella för U26 skulle 

få vara med; dels för att skapa bättre gruppdynamik, dels för att sända en positiv signal om 

förbättringsarbete. 

 

Nya lag- och parkonstellationer 

U21s VM-guldlag föll alla för åldersstrecket och Adam Stokka, Ida Grönkvist och Johan Säfsten 

anmälde (även om de deltar passivt i truppen) att man inte stod till förfogande under 
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säsongen. Därmed finns bara tre par att tillgå i klasserna U26 och U21, och i den sistnämnda 

klassen försvåras arbetet av att det inte finns två spelare som bor nära varandra. Vi har nu tre 

par i absolut värdlsklass med Daniel Gullberg-Mikael Grönkvist (”Gulgrön”), Simon Hult och 

Simon Ekenberg (”Simonerna”) och ”(super-)twins” Ola och Mikael Rimstedt. 

 

I U16 finns lite fler namn främst ur Varbergssatsningen. Som allmän betraktning kan framför 

allt framhållas U26:ornas nivå och att vi i U16 har flera unga spelare, och två av spelarna till 

VM är bara 11 år gamla. 

 

Ledning 

Förutom kaptenen har truppen hjälpts på ett fenomenalt sätt av P-O Sundelin, Calle 

Ragnarsson och Katarina Midskog, vilka medverkat under träningslägren. Tom Gärds 

medverkade i Läger 2 och Tofta, samt har glädjande nog accepterat att resa med till VM som 

coach. Pga det geografiska avståndet har Varberg varit en utmaning, men här har vi haft solitt 

stöd av Janne Malmström. 

 

Träning och läger 

Två truppläger har hållits: ett i Stockholm (nov 15) och ett i Varberg (apr 16). I tillägg har U21 

och ett U26-par rest till Polen för att delta i polska junioruttagningarna. 

 

Budträning via ”BridgeDA” och ”Magic Bidding” har genomförts, till dels tack vare 

systemskaparna Tjolpe Flodqvists och Tomas Brennings gåva av licenser till truppen. 

 

Spelträning såväl live som på BBO har genomförts med systematisk uppföljning där inte minst 

U26 bidragit med inspel till U21-truppen. 

 

En träningsmatch mot dels öppna, dels seniorlandslaget organiserades i december-januari på 

BBO med utsändning och publik. Juniortruppen efterlyser mer och bättre samordning och 

samarbete med övriga landslagstrupper. 

 

Diverse träningsmatcher mot andra juniorlandslag, bl a Tyskland och Israel har ordnats. Detta 

bör förstärkas. 
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Resultat efter 1 oktober 

Säsongen har varit ett pärlband av stora framgångar för juniortruppen, mestadels 

representerad av Elitgruppen: 

 

• Slava Cup: andraplats efter finalförlust mot lag Welland men seger över svenska öppna 

(Simoner+Twins) 

• White House juniors: förlust i semifinal mot Holland (Gulgrön+Simoner) 

• Neighbour Challenge: seger (twins+Simoner) 

• Danska juniormästerskapen: seger (Mikael R + Erika Rodin) och andraplats till broder Ola 

• JNM par: guld i U26 (twins), silver i U21 (Sanna Clementsson-Alexander Sandin) och guld i 

U16 (Markus Bertheau-Erik Wiberg). Strax därinnan blev Markus den yngste spelaren 

någonsin att erövra guldpoäng. 

• Seger i ”Baltic Cup” i final mot svenska öppna landslaget (Gulgrön+Twins) 

• Överlägsen seger i SM-lag öppen klass för Gulgrön ingående i lag ”Juniorerna” (övriga 4 

dock icke-juniorer) 

• Seger i EM-par juniorer för Simon Hult och Adam Stokka 

 

Truppfonden 

I slutet av januari lanserades ”Truppfonden”. Syftet är att dryga ut den magra budgeten för 

truppen för att kunna hålla en hög aktivitetsnivå, bl a med läger och tävlingssponsring. 

 

Profilen på bidragen har överraskat något: av de hittills 63 779 kr som inkommit har 58% 

kommit från tre personer, bland dem Mats Qviberg. Sammanlagt 30 bidragsgivare (7 kollektiva 

givare, typ klubbar och 23 personer) har donerat. Utan truppfonden hade verksamheten haft 

ett annat utseende. 

 

Per 30/6 hade spenderats 26 238, men en del utgifter efter 1/7 drar ned fondnivån väsentligt. 

Vi behöver mer pengar för en rimlig aktivitetsnivå 2016-17, men för att inte bli för beroende 

av generösa stora donatorer bör vi satsa mer på en liten peng från många. En klubbutmaning 

ligger i korten! 
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Budget 

Kaptensbudgeten låg på 75 000 kr, och vid mitt tillträde hade redan 19000 ätits upp av tröjor 

till VM i Tromsø. Ett bidrag söktes, och beviljades, från Juniorfonden med främst mål resan till 

Polen i februari. Den totala budgeten låg därmed på 90 000 kr.  

 

Fram till 30/6 har (av kaptenen kontrollerade) kostnader uppgått till SEK 117 646 och från 

Truppfonden tagits 26.238 vilket gör att totalavviket netto var -1 408 kr.  

  

Damklass 

Spelåret började bra med ett EM-guld för Emma Övelius och Sandra Rimstedt i Öppna EM-

Par för damer i Tromsö. 

 

Inför EM i Budapest i juni 2016 hade vi ett antal spelare som inte fanns tillgängliga för spel 

p.g.a studier och barnafödande. För att spelarna skulle kunna förbereda sig på ett bra sätt 

togs EM-laget ut tidigt. Laget bestod av Pia Andersson - Kathrine Bertheau, Ida Grönkvist – 

Cecilia Rimstedt, Maria Grönkvist och Catharina Ahlesved. Kapten Bengt-Göran Olofsson och 

coach Carina Wademark. 

 

I början av november åkte ett lag till Paris för en helgs sparring av det franska damlaget. 

Spelarna som var med var Pia Andersson- Kathrine Bertheau, Ida Grönkvist – Cecilia 

Rimstedt, Emma Övelius och Catrin Wahlestedt. Det spelades många brickor och det blev 

mycket nyttig träning. 

 

Som förberedelser för EM spelade det uttagna EM-laget Neighbour Challenge i Holland 15-

17 april. Laget slutade på tredje plats. 

 

Utöver livespel spelades även en del matcher på BBO mot bl a Israel och Norge. 

 

I EM i Budapest i juni slutade laget på sjunde plats och kvalificerade sig därmed för VM-spel i 

Lyon i augusti 2017.  
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MEDLEMSKOMMITTÈN (MK) 

MK har under året bestått av: 

Helena Axelsson, Ordförande, Sölvesborg   

Peter Ventura, Karlbo 

Lars Lundqvist, Gryt 

Linnea Edlund, Uppsala 

Roger Wiklund, adjungerad personal, Falkenberg 

Andreas Jansson, adjungerad personal, Danmark 

Carina Wademark, adjungerad personal, Stockholm 

 

MK har under året arrangerat åtta utbildningar baserad på klubbfunktionärsmaterialet samt 

ett seminarie som använt SBF:s minikurser som utgångspunkt. 

 

MK har under året varit med och startat upp två juniorsatsningar runt om i landet. Under 

augusti startas dessutom en satsning på två gymnasieskolor i Falkenberg. Det är ett 

samarbete mellan den lokala klubben, skolornas rektorer (båda bridgespelare) och Svenska 

Bridgeförbundet. Satsningen sponsras även av Magnus Göranssons minnesfond.  

 

MK har i samarbete med OrgK genomfört Öppna JNM-par på Arena Vesterhavet i 

Falkenberg. Uppseendeväckande och roligt var de 12 deltagarna från Indien som rönte 

uppmärksamhet i lokalpressen. 

 

MK fortsätter sitt samarbete med Engelska Bridgeförbundet avseende framtagande av 

instruktionsfilmer för TL motsvarande vår ”Steg-1”-nivå för de svenska tävlingsledarna. 

 

MK har ekonomiskt stöttat juniorboendet under festivalveckan i Örebro. 

 

MK arrangerade under hösten 2015 ett väldigt lyckat riksläger i Yxnerum, Östergötland 

under ledning av Lars Lundqvist. 

 

Tidningen Bridge utkom under verksamhetsåret 2015-16 med fem nummer. 
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UTBILDNINGSKOMMITTÉN (UTBK) 
 

UTBK har under året bestått av: 

Helena Axelsson, ordförande, Sölvesborg 

Catharina Ahlesved, Stockholm 

Roger Wiklund, adjungerad personal, Falkenberg 

 

Utbildningskommittén nybildades i samband med styrelsens möte i maj 2016 då den nyligen 

tillträdda ordföranden tvingades avstå fortsatt styrelsearbete. 

 

Utbk har i sin nya form inte hunnit med mer aktiviteter än ett planeringsmöte sedan sitt 

bildande i maj 2016.  

 

IT-KOMMITTÈN (ITK) 

IT-kommittén har under året bestått av: 

Pontus Silow, ordförande, Bromma 

Carina Wademark, adjungerad personal, Lidingö 

Björn Andersson, adjungerad personal, Örebro 

Tommy Andersson, adjungerad personal, Uppsala 

Tomas Brenning, adjungerad personal, Enköping 

Andreas Jansson, adjungerad personal, Odense 

 

Kommittén har fortsatt med arbetssättet där kommunikation och samverkan i första hand 

har skett via en internetbaserad samarbetsplattform, men har även haft telefonmöten på 

tisdagar och fysiska träffar i form av workshops 2 gånger per år. I varje workshop sätts 

agendan för den kommande periodens förvaltning samt ny- och vidareutveckling av våra 

lösningar. Även en del annan verksamhet inom förbundet använder internetplattformen, 

vilket ger samordningsvinster mellan exempelvis IT och tävlingsverksamhet. 

BIT-projektet (Bridge-IT) har även 2016 varit det största verksamhetsområdet för ITK och 

mängder av frågor runt BIT har hanterats under året. Två frågor är värda att särskilt lyfta 

fram: 
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1. Framtagning av basutbud till klubbar och distrikt, som har börjat rullas ut under 

verksamhetsåret. Vi har nu 65 klubbar och 9 distrikt i drift fullt ut på BIT-plattformen. 

Västergötland har alla klubbar uppe i BIT och Gävleborg har 6 av 7 uppe. Utrullningen 

tar tid, men är en mycket positiv process för samtliga delar av organisationen. Vi vet 

idag betydligt mer om vad vi gemensamt vill ha för IT-stöd på olika nivåer och hur 

fortsatt utveckling bör prioriteras. 

 

2. Nya par- och lagtävlingsmoduler. En ny partävlingsmodul har utvecklats och rullats ut 

innan Festivalen 2016. Modulens användargränssnitt är enkelt, tydligt och responsivt 

(det skalas om beroende på hur stor skärmstorlek användaren har – telefon, 

surfplatta eller dator). Mycket uppskattat under Festivalen. Arbetet med ny 

lagtävlingsmodul har inletts och kommer att baseras på partävlingsmodulen när det 

gäller användargränssnittet, men kommer att få helt ny logik och funktionalitet 

jämfört med vad som har funnits i Spader. 

Inom ramarna för BIT-projektet har den central referensgruppen för projektets 

övergripande, centrala frågor träffats två gånger. Vi har också i slutet av verksamhetsåret 

knutit till oss andra personer för ökad referens och kunskap inom specifika områden som 

klubbadministration, webbutveckling och design. Samarbetet med webbyrån har avslutats 

då vi känner att vi vill gå vidare med ett antal design- och användbarhetsfrågor där vi inte är 

så nöjda med byråns rekommendationer och resultat. ITK kommer att presentera de initiala 

planerna och resultaten av detta på Distriktsträffen 2016. 

 

Projektbudgeten för BIT tog slut i samband med verksamhetsårets slut. Fortfarande återstår 

arbete, vilket innebär att vi har misslyckats med målet att avsluta projektet på utsatt tid 

inom budget. ITK ämnar dock inte äska mer medel, utan slutför arbetet med existerande 

resurser inom ramarna för den löpande IT-verksamheten. Förbundet har nu kommit så långt 

med BIT att den utgör vår vardagliga IT-verksamhet, vilket innebär att det är fullt rimligt att 

slutföra arbetet inom ramarna för den löpande IT-verksamheten. Effekten av detta blir 

”endast” att ytterligare ny- och vidareutveckling försenas. 
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Även andra frågor har behandlats under året, varav de viktigaste har varit: 

1. Spader - planering av det arbete som utförs av våra Spaderutvecklare. Gamla 

hemsidan fortsätter att förvaltas parallellt med BIT så länge projektet pågår, för 

kontrollerad överflyttning av funktionalitet och data samt som garanti för 

bridgeproduktionen i hela verksamheten. Detta har gällt sedan 2014 och 

fortsätter att vara en prioritet tills vi kan stänga Spader. 

2. Planering för framtida drift och förvaltning – hur BIT skall förvaltas och fortsätta 

att utvecklas till en Bridge IT-plattform i världsklass. Arbetet med BIT är absolut 

inte färdigt för att projektet är avslutat, men vi har fått en ny plattform att bygga 

vidare på och utvecklas med. Däremot skall arbetet inte fortsätta att bedrivas 

som ett stort projekt, utan vi går in i förvaltning och löpande förbättringar.  

Förbundet har, trots ett komplicerat plattformsbytesprojekt och en stor existerande miljö, 

inte haft betydande problem med krascher eller nertid i Spader eller BIT. I det perspektivet 

har det fungerat bra att i lugn och kontrollerad takt byta ut IT-plattform, funktionalitet och 

användargränssnitt, utan att äventyra verksamheten eller integriteten hos vår lagrade 

information. 

 

DISCIPLINNÄMDEN (DN) 

Disciplinnämnden har under året bestått av: 

Per-Ola Cullin, ordförande, Stockholm 

Ingemar Borg, Hallsberg 

Jan Lagerman, Täby  

Tobias Törnkvist, Göteborg    

Vidar Wahlestedt, Karlskrona   

Roger Wiklund, adjungerad personalen, Falkenberg   

 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 

Under verksamhetsåret juli 2015 – juni 2016 har DN fått in tolv ärenden. Samtliga dessa 

ärenden är avgjorda. 
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Vid riksstämman hösten 2015 förlängdes den stadgefästa preskriptionstiden för ekonomiska 

brott och fusk efter inrådan från DN.  

 

Under våren 2016 har styrelsen meddelat nya föreskrifter för DN:s arbetsordning. Dessa går i 

korthet ut på att en förenklad form av beslutsskrivning har införts för de fall där skuldfrågan 

är klar och påföljden kan stanna vid en varning eller en månads avstängning. Vidare gavs 

Tobias Törnqvist en viss åklagarfunktion i de fall där det är motiverat att en grundligare 

utredning genomförs. 

 

 
Ordförande    
 

 
Mats Qviberg  Pontus Silow  Per-Olof Eriksson 
 
 
 
Carl Ragnarsson Lars Persson  Helena Axelsson  
 
 
 
Per Leandersson Christer Grähs Ann Ohlsson  
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