
   



I början av 1950-talet förekom, inom tjänstemannakåren vid Hellefors Bruks  AB, organiserat
bridgespel på Sörgården. Några bridgeintresserade, från icke tjänstemannakretsen, försökte 
komma med men var inte så välsedda i kretsen även om de inte direkt nekades att vara med 
och spela.
De intresserade, med Erik ”Sotarn” Johansson och Sven-Gunnar Berggren i spetsen, föreslog 
under 1951, att Hällefors Allmänna Idrottsförening, HAIF, den då dominerande 
idrottsföreningen i Hällefors med bl.a. fotboll och friidrott på programmet, skulle bilda en 
sektion för bridgespel inom föreningen. På HAIF:s årsmöte i november 1951 beslutades att en
bridgesektion skulle bildas och att sektionen själva skulle klara sin ekonomi utan hjälp från 
moderklubben. En interimstyrelse tillsattes bestående av Karl Strand, ordförande, Erik 
Johansson, Sven-Gunnar Berggren och Harry Jansson som ledamöter och verksamheten 
startade under 1952.

Utbildning och nybörjarturnering kom igång under hösten 1952. Ett 25-tal personer deltog i 
höstkursen, vilket visade att intresset var stort för bridge. Fortsatt stort intresse gjorde att en 
ny kurs startades redan under januari 1953 med ytterligare ett 20-tal spelare.

Under 1953 hade sektionen sitt första årsmöte och interimstyrelsen ersattes av en vald 
styrelse. Till bridgesektionens första styrelse valdes:
Ordförande Harry Jansson
Kassör Sven-Gunnar Berggren
Sekreterare Erik Johansson

Arne Åhlström
Gösta Skoog

Sektionen anslöts till Svenska Bridgeförbundet och en intensiv tid började med kurser, 
tävlingsspel, klubbmatcher mm. 18-20 par spelade en gång i veckan och 2 divisioner infördes 
vid vissa tillfällen. 
Sektionens första klubbmästare korades våren 1953. Segrade gjorde paret Sven-Gunnar 
Berggren-Erik Johansson med Arne Hedberg-Arne Åhlström på andra plats. 

Under resten av 50-talet fortsatte spelet och spelarna att utvecklas och namn som Gösta 
Skoog, Mary Söreskog, Harry Jansson syntes allt oftare i prislistan på  den övre halvan. 
Således blev Gösta Skoog-Erik Johansson klubbmästare både 1954 och 1955. Klubbmatcher, 
ofta med framgång, spelades mot Fredriksberg, Bredsjö, Karlstad, Vedevåg m.fl. Vidare 
deltog klubben i seriespel med blandad framgång. Många spelare var framgångsrika i olika 
inbjudningstävlingar.        
En pokalmatch spelades under ett antal år mot en bridgeklubb inom brukstjänstemännen, som 
inom parentes kallade sig Hällefors Bridgeklubb, men inte var anslutna till Sveriges 
Bridgeförbund. Efter 5 omgångar med idel segrar vann HAIF pokalen.

De arkiverade spelresultaten från första åren är intressant läsning och visar de problem som 
fanns i början med många givande kommentarer från  protokollskrivaren. Man hade svårt att 
hålla speltiden liksom att protokollen ofta var felförda. 
Några citat från protokollen:
”Långsittarna bör nog försöka att öka tempot, då det inte är riktigt i sin ordning att deras 
senfärdighet skall åsamka även de raska paren poängavdrag”.
”Bra vore om poängtabellen lärdes in”.
”Protokollföringen är ett dystert kapitel. Nord skall föra ett korrekt protokoll, och Öst är 
medansvarig för att detta sker”.

2



”Att studera protokollen är alltid intressant. En sak kan man vecka efter vecka konstatera: det 
tas alldeles för många straffar. Ur gårdagens samling kan följande skräckexempel anföras: 3 
sang – 7, 5 klöver – 6, 5 klöver – 5, dubbling och riskzon i samtliga fall”.
”Korten var sällsynt svårhanterliga, med åtföljande skiftande resultat på brickorna. Just en 
sådan kväll kommer det fram att budgivningen i vår klubb ännu så länge vilar på ganska lös 
grund. Det verkar ofta, som om slutkontraktet vore ett resultat av något slags ”peka rätt” med 
förbundna ögon, varvid det alltför ofta pekas på utgångsbud, när ett lagom kontrakt är ett bud 
på en eller två i någon färg”. 
” Skall det vara nödvändigt med revoker varje kväll”?

1960-talet präglades av konsolidering av bridgespelet men också av förändringar av 
verksamheten.  

I slutet av oktober 1961 firades 10-
årsjubileum i form av spel i två
grupper under dagen. Vid den
efterföljande supén på Sikfors
Herrgård, för ett 60-tal gäster,
uppvaktades ordföranden Erik
"Sotarn" Johanssons  fru Margot
med blommor av Elis Söreskog.

Klubbmatcherna mot närliggande klubbar fortsatte liksom deltagandet i olika inbjudnings-
tävlingar, allt med blandad framgång. Medlemsantalet sjönk trots nybörjarkurser nästan varje 
år. Under mitten av 60-talet stabiliserades medlemsantalet på 32-35 medlemmar. Det 
påpekades från dåvarande styrelse att nybörjarna hade svårt att tävla mot de mera rutinerade 
spelarna samtidigt som det var för få för att ha två grupper. 
Sommarbridge spelades under ett antal år i Bredsjö Folkets Hus paviljong med stort antal 
spelare från bland annat Kopparberg, Filipstad med flera platser.

Under 1964 mognade tanken inom bridgesektionen att begära utträde ur HAIF och istället 
bilda en fristående klubb. På årsmötet beslutades att diskutera frågan med HAIF:s huvud-
styrelse vilket resulterade i att Hällefors Bridgeklubb bildades i slutet av 1964 och egna 
stadgar skapades. 
Syftet med klubben var att främja tävlingsbridge och skapa kontakter mellan människor som 
var intresserade av bridgespel.     
Den nybildade Hällefors Bridgeklubbs första styrelse bestod av: 
Ordförande         Gösta Gustavsson
Kassör Henry Zander
Sekreterare Leif Bergsten

Alf Eklund 
Mikko Törnblom.

Beträffande tävlingsverksamheten kan noteras att inbjudningstävlingen ”HAIF-träffen”, som 
lockat många deltagare från bl.a. grannklubbar, ersattes med ”Hällefors-träffen” med fortsatt 
högt deltagarantal.
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I slutet av 60-talet deltog lag från HBK med framgång i både DM och SM. 1968 blev Freddy 
Lund–Olle Konst distriksmästare i 4-manna tillsammans med ett par från Örebro BS. De 
nådde sedan semifinal i SM där de dock blev utslagna.
I mixed placerade sig Inga Brandel-Alf Eklund på andra plats och kvalificerade sig till 
deltagande i SM. 
I 1969 års DM för par nådde Gösta Gustavsson–Tore Jansson finalen.

1968 valdes den första kvinnan, Ulla Molander/Högberg, in klubbens styrelse som kassör.

Klubben fortsatte under 1970-talet med hög aktivitet i utbildning av nya spelare. Vidare 
spelades klubbmatcher, dels deltog klubben i seriespel, dels i inbjudningstävlingar ofta med 
gott resultat.
Totalt utbildade klubben 10-20 nya spelare per år och försök gjordes, att med skolans hjälp, 
starta kurser för skolungdom på de håltimmar som fanns. Försöket gick inte att genomföra på 
grund av att håltimmarna inte kunde förutbestämmas i tid. Trots detta steg medlemsantalet 
från totalt ca 30 medlemmar 1970/71 till som mest ca 60-70 medlemmar i mitten/slutet av 70-
talet, därav hela ca 30-40 juniorer.

Sommarbridgen flyttade från Bredsjö till Toppstugan senare HOK-stugan där spel pågick hela
årtiondet. 
Inbjudningstävlingen ”Hällefors-träffen” spelades hela tiden och var en populär tävling med 
många deltagare inte minst från andra klubbar. Således gästades tävlingen 1970 av SM-
vinnaren och landslagsmannen, Bert Sjödin.
Spelare från klubben deltog i både DM- och SM-tävlingar. 1969/70 blev Alf Eklund-Inga 
Brandel 2:a i DM och belade sedan en hedrande 15:e plats i SM.
Flera par deltog under 1975-1979 i DM med blandat resultat.

Under 70-talet firade klubben såväl 20-års- som 25-årsjubileum med silverbarometerspel på 
dagen och festligheter på kvällen. 

20-årsfesten i augusti 1972 gick av
stapeln på Loka Brunn. 

Kring spelbordet på bilden sitter
från vänster: 
Inga Brandel, Sven Hjelte, 
Alf Eklund och Anders Järnberg

Diplom för förtjänstfullt arbete inom klubben utdelades till: Sten Bjur, Alf Eklund, Harry 
Jansson, Gösta Skoog och Henry Zander.   
I maj 1976 firade klubben sitt 25-årsjubileum med spel och festligheter i HOK-stugan. 
Inbjudan till jubileet sändes till bland annat före detta medlemmar, som flyttat från orten, samt
till grannklubbar. Ett 70-tal medlemmar deltog i festen där Svenska Bridgeförbundets 
förtjänsttecken i silver delades ut till:
Gösta Gustavsson, Erik Johansson, Alf Eklund och Henry Zander. 
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För förtjänstfullt arbete inom klubben utdelades klubbnål med en ros till, förutom ovan 
namngivna herrar: 
Harry Jansson, Sten Bjur, Inga Brandel, Ulla Molander/Högberg och Birger Bjur.

På årsmötet 1978 beslutades att redovisnings- och verksamhetsåret skall ändras från 1 juli/30 
juni till kalenderår från 1979.

1980-talet fortsatte, som tidigare år, med årliga nybörjarkurser, och även fortsättningskurser 
vissa år. 1980 deltog klubben i skolans fria aktiviteter i försök till att få skolungdomar att 
börja spela bridge.
Bridgens Dag firades 1983 med uppvisningsspel på ICA-Hallen och Domus. 

Medlemsantalet var under första hälften högt med 30-40 seniorer plus 10-25 juniorer. Från 
1986 sjönk antalet seniorer till ca 30 och juniorerna till under 5 för att helt utgå 1988.

Tävlingsverksamheten fortsatte med sommarbridge, dock med mindre antal deltagare än 
tidigare, utbyte med andra klubbar i form av klubbmatcher och inbjudningstävlingar samt 
deltagande i Nerikes-ligan. I slutet av årtiondet startades klubbmatcher mot pensionärerna på 
Björkhaga, matcher som klubben vann stort. ”Hällefors-träffen” ersattes 1981 med Öppna 
Hällefors Mästerskapet som dock inte blev långvarigt utan lades ned 1987 på grund av för få 
deltagare. 
Hög aktivitet med goda resultat präglade första delen av 80-talet när det gäller DM-spel. 
Bland annat fick klubben stora framgångar 1982: Linda Wilhelmsson-Benny Bjur som tog 
brons i Junior-klassen. Silvermedaljörer blev i Mixed: Inga Brandel-Erik Johansson, och i 
Damklassen: Ann-Britt Hermansson-Ulla Molander/Högberg med Siv Appelgren, HBK, som 
guldmedaljör tillsammans med partner från Nora. 
Även andra år placerade sig klubbens spelare bra, ex-vis tog Inga Brandel-Ulla 
Molander/Högberg en silverplats 1985 i Damklassen, medan Benny Bjur-Torbjörn Persson 
blev bronsmedaljörer 1985 i Juniorklassen.  
30-årsjubileet gick av stapeln i maj 1982 med spel på dagen och festligheter på Loka Brunn 
på kvällen. 

På bilden ses från vänster:
Erik Johansson (klubbens meste
ordförande), Ulla Molander/
Högberg, Sven Gustafsson, Birger
Bjur, Sten Bjur och Inga Brandel
(dåvarande ordförande).

Till spelet hade grannklubbarna inbjudits. I samband med festligheterna på kvällen delades 
Sveriges Bridgeförbunds förtjänsttecken i silver ut till:   
Birger Bjur, Sten Bjur, Inga Brandel och Ulla Molander/Högberg.

Klubben fortsatte träget att arbeta vidare, under 1990-talet, med både nybörjar- som 
fortsättningskurser, dock i något mindre omfattning än tidigare.
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Bridgens Dag var tänkt att firas med uppvisningsspel utomhus vid Konsum, men blåst 
omintetgjorde planerna, så spelet fick flyttas inomhus.
Medlemsantalet i klubben låg mellan 32-38 medlemmar men visade tyvärr en vikande tendens
i slutet av årtiondet.

När det gäller tävlingsverksamheten har 90-talet inneburit vissa förändringar.  Således har 
sommarbridgen upphört, liksom deltagande i seriespel och DM. Även utbytet med andra 
klubbar har minskat, dock har 3-klubbsmatcher spelats mot Hagfors och Lesjöfors. Ett antal 
gånger har HBK vunnit liksom att klubbens medlemmar placerat sig i toppen indivduellt. 

Klubbens 40-årsjubileum gick av stapeln på våren 1991 med spel, som vanligt, på dagen och 
festligheter på kvällen. Platsen var denna gång Sävenfors. 

Här ses några av klubbens
veteraner samlade vid ett
spelbord. 
Från vänster:Tage Widell, 
Mikko Törnblom, Erik Johansson,
Sten Bjur, Gösta Skoog och
Thomas Ånger. 

Under 1991 ändrades räkenskaps- och verksamhetsåret från kalenderår till 1 juli – 30 juni.
En stor fråga, som diskuterades i mitten av 90-talet, var medlemskap eller inte i Sveriges 
Bridgeförbund. Orsaken var att många medlemmar ansåg att avgiften till Bridgeförbundet, 
som kraftigt höjts, var för hög. Styrelsen ventilerade allt från fullt medlemskap till inget 
medlemskap alls men med avgift enbart till klubben. Beslutet blev att klubben stod kvar i 
Bridgeförbundet med vad det innebar i höga avgifter.
 
Hösten 1995 introducerades Bingolotto i klubben. Redan den 16 december vann klubben 
10 000:- kronor i det så kallade föreningsdraget. Denna vinst tillsammans med återbäringen 
från försålda lotter betyder att klubbens ekonomi stadigt förbättrats och är för närvarande 
mycket god. Den goda ekonomin innebär att klubben inte tar ut någon egen medlemsavgift 
utan istället subventionerar klubben medlemmarnas  avgift till SBF med 100:- kronor, vilket 
är unikt i föreningsverksamheten. 
 
1997 gjorde datorn inträde i klubbens tävlingsverksamhet. Programmet GG2 köptes och är 
fortfarande verksamt. För att öka datorkapaciteten och därmed klara installation av nya 
system byttes datorn ut 1999. 
Från januari 1998 flyttades spelet från lokalen på Hälsovägen till nuvarande på Björkhaga.

Den 13 februari 1998 gick en av initiativtagarna till Hällefors Bidgeklubb, Erik ”Sotarn” 
Johansson ur tiden. Han var under sin långa tid i klubben en verklig eldsjäl för bridgen, 
ordförande i 15 år, vice ordförande i 2 år, kassör i 6 år och ledamot i 1 år, ofta ansvarig för 
kursverksamheten samt god bridgespelare med många klubbmästerskap och andra 
framstående placeringar vid olika tävlingar. 
Vi saknar  och sörjer honom tillsammans med hans närmaste.
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In på det nya årtiondet på 2000-talet fortsätter klubben sin verksamhet med nybörjar- och 
fortsättningskurser, tävlingsbridge på tisdagarna på Björkhaga och klubbmatcher mot 
Lesjöfors-Hagfors. Matcherna de senaste tre åren har klubben vunnit och också haft 
framstående placeringar individuellt.

Hällefors Bridgeklubb kan se tillbaka med stor tillfredsställelse på de gångna 50 åren. 
Klubben har förmånen att ha haft och har mycket duktiga och engagerade ledare som på ett 
utomordentligt sätt tagit och tar till vara på det intresse för bridge som funnits och finns. Inte 
mindre än ca 400-500 personer har deltagit i utbildningsverksamheten under åren. 

Klubben har, under 50 år, endast haft 8 olika ordförande där framlidne Erik Johansson är 
klubbens mesta ordförande med 15 år vid rodret, följd av, också bortgångna, Inga Brandel 
med 10 år. Dessa två svarar för ordförandeskapet i klubben under halva verksamhetstiden.  

Varje år sedan starten 1953 har klubbmästerskap för par spelats. Den mesta och bästa spelaren
i dessa tävlingar är Alf Eklund, med 19 första placeringar och 7 andra placeringar med några 
olika medspelare, däribland Inga Brandel, med 13 egna mästerskap.

Till sist ett varmt och hjärtligt tack till alla, som under den 50-åriga tillvaron, gjort klubben 
stora tjänster och verkat för devisen ”klubben skall främja tävlingsbridge och skapa kontakter 
mellan människor som är intresserade av bridgespel”. 
Ett stort och varmt tack till alla, speciellt till Ulla och Rolf Högberg, som bidragit med bilder 
och handlingar, vilket möjliggjort tillkomsten av denna historik. 

Klubben och dess medlemmar önskas en framgångsrik och lyckosam fortsättning på 2000-
talet. 

April 2002
Lars Trillkott        
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