Verksamhetsberättelse för BK Albrekts 2017 – 2018
Styrelsens sammansättning har varit:
Ordförande
Sekreterare
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Lokal och material
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Agneta Svenberg
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Lars-Göran Larsson
Jan Malmström(suppleant)
Britt-Marie Warborn
Kjell Olsson
Margareta Sintorn
Birger Högberg
Torleif Hägg

Styrelsen har haft sju protokollförda möten.
Revisor har varit Markus Bengtsson med Gunvor Bengtsson som suppleant.
Valberedningen har bestått av Håkan Björklund, Uno Andersson och Monica Söderbaum med
Håkan Björklund som sammankallande.
Verksamheten i stort
Klubben har totalt 334 (332) medlemmar. Under året har klubben haft 17 365 besök av spelare
och kursdeltagare, vilket är en minskning jämfört med föregående år med 223 besök eller 1 %.
På sju år har ökningen varit 61 %!

Ekonomisektionen
(Lars-Göran Larsson)
Föreningens ekonomi är stabil. De senaste tre åren har dock visat förlust, och om nästa års
budget är korrekt kommer vi sammanlagt de senaste fyra åren ha mer än 100 000 kr i
underskott. Det kan inte uteslutas att vi snart måste höja medlems- eller bordsavgifterna.
Albrektskontot, cafébiljetterna och Swish har minskat vår kontanthantering till vad vi tror är en
acceptabel nivå för våra tävlingsledare. 238 spelare har nu ett Albrektskonto.
Fr o m 1 mars är det 10% rabatt vid inköp av cafébiljetter. Biljetter värda 110 kr kostar alltså nu
100 kr. En försäljningsökning med 30% kommer att ge oss en kostnad på c:a 4 000 kr nästa år.
Bordsavgiften för Bronzstegen har höjts till 50 kr och spelas nu som en silvertävling. I övrigt
har bordsavgifterna varit oförändrade. Ett speltillfälle försvann när Dagbridgen flyttades till
måndagar. Ett speltillfälle tillkom när vi i januari började med Söndagsbridge.
Glödettan Varberg AB är vår hyresvärd. 2019-05-31 går vårt nuvarande hyresavtal ut.
9 månader dessförinnan ska avtalet sägas upp, annars förlängs avtalsperioden med ytterligare
tre år.
Mer information om föreningens ekonomi finns i Årsbokslut 2017 04 01 – 2018 03 31.

Utbildningssektionen
(Jan Malmström, Britt-Marie Warborn, Kjell Öberg)
Under det gångna verksamhetsåret har utbildningsverksamheten varit fortsatt aktiv. En
nybörjarkurs har hållits med cirka 15 deltagare. Kursledare har varit Britt-Marie Warborn med
god assistans av Birger Högberg.
Fortsättningskurser har hållits i form av teori före spelet på måndagar, tisdagar (under hösten),
onsdagar och fredagar. Under onsdagseftermiddagar har det bedrivits PratBridge med cirka 40
deltagare och intresset är fortsatt stort för denna aktivitet. Under måndagskvällarna har en
motsvarande aktivitet hållits, som har vänt sig till de som arbetar.
En nybörjarkurs har genomförts under våren med Kjell Öberg och Janne Malmström som
kursledare
Juniorkommittén, tillhörande Utbildningssektionen
(Jan Malmström, Gunvor Bengtsson, Britt Björk, Håkan Ek och Elisabeth Lundquist)
Vi haft kontinuerliga träffar med våra juniorer varje söndag kl 15:00. En del har kommit och
gått, men i dagsläget har vi drygt 10-tal aktiva juniorer.
Vid årets JEM-lag i Samorin, Slovakien deltog Tiger och Isis Lundqvist samt Andrea Nilsson
och Maya Lo Björk Heed i det svenska U16-laget. Efter en fin turnering kom det svenska U16laget på en sjätte plats, vilket innebar en direktkvalificeringsplats till JVM, som spelas i Kina i
augusti 2018. För att våra deltagare ska få så bra förutsättningar som möjligt inför denna
turnering har klubben satsat på att träna flickorna under året. De har också varit på
träningsläger i Stockholm och i Oslo.
Vid JSM-par, som spelades i Köpenhamn, kom Maya Lo och Andrea på bronsplats och vid
JNM-par, som spelades i Varberg, kom Tiger och Isis på en fin fjärde plats.
Under året har skolsatsningen fortsatt. Bockstensskolan elever i årskurs 3-5 har varit på
bridgeklubben och fått pröva på att spela bridge. Klubben har följt upp detta genom medverkan
på skolans fritidshem en gång i veckan, där oftast två bord spelar MiniBridge.
Under läsåret 2017-2018 har Bridge funnits med som Elevens val på Håsten skolan och
Trönninge skola. Under hösten var det alldeles för korta perioder, vilket medförde ett icke
tillfredställande resultat. Bättre blev det under våren när gruppen kunde vara intakt från
terminsstarten fram till påsklovet, när det blir nyval för eleverna.
Under detta verksamhetsår har SBF valt att lägga båda vår- och höstlägret samt JSM-lag till
Varberg. Dessutom har Martin Lövgren, landslagskaptenen, valt att lägga sina truppläger i
Varberg. Detta ser vi inom JK som en stor heder för vår organisation och vår klubblokal.
Detta har medfört att JKs kostnader har kunnat hållas innanför de kommunala bidragen och
överskotten från förbundets junioraktiviteter och gett ett mindre bidrag till klubbens
resultaträkning.
Våra engagerade juniorledare har lagt ned ett stort ideellt och uppskattat arbete.

Tävlingssektionen
(Britt-Marie Warborn, Henrik Johansson, Lars-Anders Callenberg, Jan Malmström och Per
Sintorn
Klubben har under året spelat tävlingsbridge tisdags- och torsdagskvällar samt dagtid måndagar
och fredagar. Under våren har söndagbridge startas
• Tisdagar är klubbens huvudkväll för partävling och spelas över 24 brickor; under åtta
tisdagar har klubben deltagit i SBFs simultantävlingar.
• Måndagens dagbridge över 22 brickor lockar 12-16 bord, fredagsbridgen också på 22
brickor spelas vid 10-13 bord.
• Torsdagar ägnas åt lagspel förutom en torsdagskväll då SBF simultan spelades. Våra
lagtävlingar är Silverstege, Mixstege, Bronzstege och Albrektsliga. Vid
måndagsbridgen ingår även ”Dagstegen”. Stegarna spelas på 22 – 28 bord!
Samtliga partävlingar spelas med HCP.
Under fem måndagskvällar har klubben deltagit i HBF:s NyGammalt. Vid länsfinalen i
Falkenberg den 29 april (2018) kom Håkan Ek på andra plats
Albrekts Guld, Albrekts Mixed, Albrekts Damer, Albrekts Mixedlag och Albrekts
Lagbarometer har spelats.
Klubben har varit värd för Allsvenskan div 3 Halland vid två av tre omgångar. Lag Callenberg
vann och spelar nästa år i div 2 och ”Albrekts WHAL” fortsätter i div 3 medan övriga klubblag
trillade ur serien.
Daniel Svensson blev klubbmästare tillsammans med sin pappa Lennart Svensson
I DM-par (april 2018) gick silvermedaljen till Jörgen Neldemo i par med Jan-Erik Helmersson.
Bronset tog Lars-Anders Callenberg och Markus Bengtsson hand om.
I DM-Damer vann Gunvor Bengtsson och Birgitta Lenberg med Ingegerd Peterson och Britt
Björk på andra plats.
I DM-Mixed fick klubben en silvermedalj genom Agneta Svenberg och Jörgen Neldemo
I DM-lag vann Lag Callenberg med Lars-Anders Callenberg, Markus Bengtsson, Jörgen
Neldemo, Daniel Svensson, Henrik Johansson och Christer Grähs
I Hallandsseriens elitdivision vann Albrekts ”Per” med Lars-Anders Callenberg, Per Fåhraeus,
Henrik Johansson, Elena Bolanos och Markus Bengtsson.
Även div 1 Norra vann klubben genom lag BMW, div 2 Norra genom lag Hasses och div 3
Norra genom lag Roger
I Svenska Cupen startade i år 19 lag från vår klubb, varför många medlemmar har erövrat
guldpoäng även denna säsong. Lag Albrekts Racke med Eva Gunnarsson som lagkapten gick
hela vägen till slutspelet i Uppsala.

Lokal och materialsektionen
(Kjell Olsson, Per Sintorn, Gunnar Dahlberg, Maj-Britt Forsaeus och Georgios Falsetas )
Smärre reparationer har utförts och mindre förbättringar har genomförts. Vikväggen har
renoverats. Köpt in ny Huvuddator med kringutrustning och ny Router med Switch till
kontoret. Till köket har ny Perkolatorbryggare och ny ”vanlig” kaffebryggare köpts in.

Medlemssektionen
(Margareta Sintorn, Stig Emblad, Torleif Hägg och Karin Edler)
Vi har liksom tidigare haft hjälp via Föreningsrådet med inköp och städning av klubblokalen.
Cecilia Liljedahl har varit placerad hos oss sedan mars 2016. Viss grundstädning av
sällankaraktär har handlats upp och genomförts.
Klubbvärdslistorna har Per Sintorn gjort för måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar.
Pratbridgen på onsdagar har medlemmarna anmält sig till frivilligt. Söndagsbridgen sköts
tillsvidare av Torleif och Agneta.
Klubbens medlemmar har skött klubbvärdskapet under året på ett föredömligt sätt.
Vid klubbens alla inbjudningstävlingar har vi kunnat göra våra gäster mycket nöjda med vår
servering.
Slutligen
BK Albrekts är en av Sveriges största bridgeklubbar och har tack vare goda insatser för
bridgens utveckling en tydlig plats i bridgesverige. Vi kan stolt summera ett framgångsrikt år
och vi tror på en fortsatt gynnsam utveckling.

Varberg den 9 maj 2018
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