
Klubbträffen 2018 BDBF 
 

Närvarande: 24 personer. 

Representerade var Strömstads BK,Tanums BK, Kungshamns BK, Hunnebo BK 

Munkedals BK Uddevalla BF, Ljungkiles BK, Stenungsunds BK, Tjörns BK, Orust 

BK, Vänersborgs BK. Billingfors BK samt Upphärads BK. (alla utom Brastads BK) 

 

1. Ekonomin: Kjell Berg redogjorde för DM-kval och finaler. De går med underskott. 

    SBF ska ha 100 kr per kvalande spelare. Klubben betalar 30 kr och BDBF      

    resterande 70 kr. Styrelsen ska behandla frågan om att höja klubbarnas avgift 

    till 40 kr fr.o.m. nästa spelår.  Informerades om spelavgifterna på klubbarna. De 

    flesta tar 50 eller 60 kr och fika ingår. 

 

2. Spelprogram -18-19: Viktigt att klubbarna tidigt lägger ut sina simultan-, silver- 

    och kval till DM. 

 

3. DM-lag: Det är önskvärt att fler klubbar än Kungshamn erbjuder ”sidogrupper”. 

    Diskuterades om ev. semifinal och antal brickor. Viktigt att försöka se till att lagen       

    får så korta resor som möjligt. Styrelsen ska skicka ut ett förslag under våren och 

    då kan man komma med synpunkter. 

 

4. Ligan: Vi ska ha en höst(sept-okt) och en vinterliga(jan-feb) nästa spelår. 

    Måste vara jämnt antal lag. Man kan få ha åtta spelare i laget. Speldag       

    diskuterades. Varannan onsdag verkar passa de flesta. 

 

5. Bohusrallyt: Ska vara kvar, tyckte mötet, men sänk rallyavgiften till 10 eller 

    20kr/spelare. Då måste man ha minst sex rallytävlingar. 

    Förbättra marknadsföringen för Rallyt. 

 

6- BIT: Ole Jensen sköter Distriktets hemsida. Nästa år kommer man bara att kunna 

     lägga upp sina tävlingar i BIT. Vill man ha hjälp med hur man gör så kan man 

     vända sig till Ole. 

 

7. Utbildning: 12-13/1-19 är planerad som utbildningshelg för nya TL och BIT. 

 

8. Framtiden: Vi måste rekrytera nya medlemmar och försöka få dem som spelar 

    på klubbar som inte är anslutna till SBF att gå med. 

    Nybörjarkurser är viktiga och kanske kan närliggande klubbar samarbeta. 

    Förslag på gemensam annons efter sommaren som BDBF sponsrar. Varje klubb 

    redovisade hur läget var i klubben och vi fick många nyttiga tips på aktiviteter. 

    Många betonade hur viktigt det var att göra trivselskapande aktiviter och inte bara 

    bridge. 

 

9. Övriga frågor: Kan man göra en reservlista till DM- tävlingarna. I så fall måste 

   vi spela DM-kval som simultan samma kväll. 



   Det är viktigt att klubbarnas TL informerar spelarna om de nya lagarna. 

   Särskilt orutinerade spelare behöver informeras om Stop, Alert och hur man 

   skriver sitt deklarationskort. 

    

 
 
 


