
Klubbträff i Håby 190309 

Närvarande: Representation från följande klubbar; Uddevalla, Strömstad, Tanum, 

Stenungsund, Vänersborg, Tjörn, Upphärad, Ljungskile. Från distriktsstyrelsen; Thomas 

Axenbratt, Johan Wedeen, Kjell Berg, Frank Andersson, Ulf Halvorsen, Mikael Skön (TL) 

Inbjudna gäster: Mia och Hans Johansson, Tofta gård 

Dagordning: 

1. Kval eller direktfinal; dam, mix och veteran 

Pga ett minskat intresse för DM finaler i ovanstående klasser förespråkade 

majoriteten av mötesdeltagarna direktfinal under nästa tävlingsår 19/20. Vid 

direktfinal kan även startavgiften komma att landa på 200kr/spelare istället för 

dagens 250kr/spelare. TK fattar beslut i frågan. 

2. Simultankval eller inte till par-DM? 

Några fler par kom till start i årets parkval jämfört med 2018. Diskuterades att endast 

de som vill spela DM-final, spelar och betalar kvalavgiften. Samtidigt vill 

distriktsstyrelsen ge så många spelare som möjligt chansen att spela par-SM semi, 

vilket innebär att distriktet behöver ha så många kvalande par som möjligt. TK fattar 

beslut i frågan. 

3. Ekonomi – startavgifter DM kval och finaler 

BDBF har som ambition att sänka startavgifterna till DM-finalerna från 250 kr till 200 

kr per spelare.  

4. DM-lag, upplägg och ekonomi 

Årets upplägg gillades av konferensen med tre dagars spel á 48 brickor med bla tidig 

hemgång alla dagarna. Att lägga finalspelet på exempelvis tre lördagar i stället för 

årets upplägg med en lördag följt av lördag/söndag var inte en åsikt som 

uppskattades. 

5. Ligan 19/20 

Fler dagtävlingar efterlystes. Förslag om en ”ny” dagliga framfördes, förslagsvis 

måndagar alternativt tisdagar med starttid kl. 10 eller 11 samt med spel om 24 

brickor. Spelplats Uddevallas bridgelokal. I anslutning till diskussionen framkom 

önskemål om en sammanställning på var man kan spela dagbridge i distriktet som 

läggs ut på hemsidan. 

6. Bohusrallyt 

Färre spelare deltar nuförtiden i distriktets silvertävlingar som ingår i Bohusrallyt.  

BDBF har beslutat att köra Bohusrallyt även under tävlingsåret 19/20. 

Rallytävlingarna ligger inlagda i tävlingsprogrammet för 19/20 som finns på 

hemsidan.  Minst 6 deltävlingar krävs för att få dela ut guldpoäng till de tre främsta 

spelarna utöver prispengarna. Konferensen tyckte att 20 kr/spelare och tävling är en 

rimlig kostnad för rallyt. 

7. Grensekampen 

Johan Wedeen gjorde reklam för Grensekampen, en ny ”landskamp” i 

landskapstappning mellan Sverige och Norge, som går av stapeln lördag 27 april. 

Inbjudan och anmälan ligger på distriktets hemsida.  



Bohuslän möter Östfold/Follo i Strömstad. Tävlingen genomförs som en vanlig 

partävling med silverpoäng, där de bästa paren premieras med förnäma priser 

samtidigt som bästa land/landskap koras och ta till sig äran. 

8. Höstkaramellen, 4-6 oktober 

Även denna tävling blir ett helt nytt koncept i Bohuslän. Hans Johansson, Thomas 

Axenbratt och Mikael Skön har tagit fram riktlinjerna efter en tävlingsmodell från 

Dalarnas Bridgeförbund, som varit mycket uppskattad där. BDBF bjuder således in till 

en helg med bridge för alla i en trevlig miljö. Syftet med ”Höstkaramellen” är att 

bjuda in alla spelare till trivselbridge med hög social samvaro. Tanken med 

tävlingarna är att spelare möter andra spelare på samma nivå. Det kommer att spelas 

både lagtävlingar och partävling med spel om mästarpoäng i brons. För att öka på 

trivselfaktorn genomförs också ett musikquiz på lördagskvällen.  

Tofta gård har tagit fram ett förmånligt paketpris för ovan nämnda helg. Mer 

information och inbjudan/anmälan görs på Bohuslän-Dals hemsida. Hans, Thomas 

och Mikael kommer att besöka klubbarna för att marknadsföra ”Höstkaramellen”. 

Samtidigt hoppas BDBF på draghjälp från klubbarna. En folder om upplägget kommer 

också att skickas ut till klubbarna. 

9. Spelprogram 19/20 

TK har fastställt spelprogrammet för kommande säsong. Det framkom synpunkter på 

att lägga in ett HCP DM. Tidigare år har detta lagts ut men med mycket dåligt visat 

intresse och med få anmälningar. Men ett nytt försök med denna tävlingsform bör 

göras. Ljungskile anmälde sig att stå som värd och arrangör för denna tävling. 

Fanns önskemål om att hela simultanprogrammet för en termin/år läggs ut från 

Svensk Bridgeförbundet. BDBF kontaktar förbundet. 

10. Marknadsföring av distriktets tävlingar 

Framkom ett behov av att tävlingskalendern fungerar. Finns ett intresse av att se när 

distriktets klubbar spela sina officiella tävlingar. 

Klubbarna uppmanas att bli mer aktiva i att uppmärksamma distriktets tävlingar. 

11. Startavgifter och priser i helgdagstävlingar 

Klubbarna avgör själva hur mycket startavgiften skall vara. Det framkom att 

klubbarnas kostnader för silvertävlingarna har ökat märkbart.  

Till nästa verksamhetsår kommer BDBF att komma ut med en rekommendation 

avseende genomförandet av silvertävlingar med bl a krav på att söka sanktion samt 

hur mycket som skall gå tillbaka i form av priser. 

Ett förslag att införa handikappberäkning alternativt Strataberäkning i silvertävlingar 

lyftes. Detta borde provas parallellt med scratchberäkningen. Syftet är att få fler 

bridgespelare att bli attraherade av att delta i distriktets silvertävlingar, i vilka 

deltagarantalet på vissa ställen har gått ner rejält under senare år.  

12. Kursverksamhet – en förutsättning för bridgens överlevnad 

Kalle Aldeborg gjorde ett inspel i frågan. Tre parametrar är väsentliga gällande 

kursverksamheten: 

• Få tag på kursdeltagare 

• Göra kursen attraktiv, så att deltagarna är kvar hela kurstiden 

• Få in deltagarna i klubbens spelkvällar 



Kalle har kikat igenom de olika distrikten och deras klubbar i bridgesverige och funnit           

att klubbarna har det tufft i arbetet med att rekrytera och behålla spelare. 

Bridgesverige blir allt äldre och det är svårt att få tag på intresserade. Dagbridgen har 

vunnit mark och verkar ha blivit mycket populär nationellt sett. 

Hur få tag på intresserade? 

• Föreningarna behöver visa upp sig ute på stan t ex på Gallerian. Ställ upp ett 

eller två bord och spela 

• Annonsera 

• Samarbeta med studieförbunden 

Uddevalla BF kör med flera olika kursnivåer men specialiserar sig också vid ett tema 

under 4-5 tillfällen för att befästa bridgekunskaperna.  

Bättre spelare bör spela med mer oerfarna spelare utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

De bättre spelarna bör vara lämpliga personer med hög social kompetens. Är man 

dessutom 20 par kan man kanske dela in startfältet i två grupper och tillämpa 

Strataberäkning. 

Ytterligare exempel som framkom för att locka mindre erfarna spelare till lagspel kan 

vara att t ex de två bästa spelarna spelar ihop med de två minst duktiga/kunniga 

spelarna, vilket sker bl a i Tjörnligan. 

Bidrag till kursverksamheten går att söka hos SISU. Kalle Aldeborg återkommer med 

mer information till BDBF för vidare befordran till distriktets klubbar när det gäller att 

söka medel. 

Harald Holmqvist från Ljungskile berättade hur deras klubb arbetat med att rekrytera 

spelare. 

13. Övriga frågor 

Ordföranden önskade gärna att klubbarna skickar sina årsmötesprotokoll samt 

verksamhetsberättelser till BDBF alternativt till ordföranden. Detta är naturligtvis 

frivilligt men BDBF vill gärna ta del av vad som händer ute i klubbarna. 

 

Klubbarna bör på hemmaplan efterfråga vad de behöver utbildas i.  

Årsmötet i september 2019 kommer att lyfta frågan om utbildningsinsatser både vad 

gäller innehåll under en utbildningsdag samt när denna bör ske. Möjligheter finns att 

ta hit en extern utbildare för olika kortutbildningar beroende på ämne.  

 

 

Vid tangentbordet  

Ulf Halvorsen, BDBF   

 

 

  



 

 

 

 


