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Ordförande Peter Alm 
Vice ordförande Mona Sigurdsson 
Kassör Katarina Svensson 
Sekreterare Helena Ervenius 
Ledamöter  Katarina Freitag och Claes Lindh 
Suppleanter Bibbi Johansson och Bengt Nordenhem 
Revisorer Per Styrlin och Per Åkesson 
Revisorssuppleant Svante Östergren 
Valberedning Sven Elfverson och 

Madeleine von Reis 
 
 
Verksamhetsåret 2020 var ett år som skiljer sig mycket från tidigare. För det 
första ändrade vi period för verksamhetsåret vilket innebär att detta 
verksamhetsår bara blev 8 månader. I början av året drabbades vi som alla andra 
av pandemin som slog till mot alla verksamheter vilket för vår del innebar att allt 
spel avslutades i slutet av mars. I slutet av augusti anpassade och 
”Coronasäkrade” vi lokalen och började smyga igång spelet igen och nu och tills 
vidare har vi spel två gånger i veckan, måndagar och tisdagar. 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 haft 4 protokollförda styrelsemöten. 
Medverkan på styrelsemötena har varit Peter Alm 4, Katarina Svensson 4, Helena 
Ervenius 4, Mona Sigurdsson 3, Katarina Freitag 4, Claes Lindh 1, Bengt Nordhem 
supp 3, Bibbi Johansson supp 2. 
 
Medlemsantalet var den 31 augusti 279 (276) betalande.  
 
Våra speltillfällen var i början på året måndag kväll (2 grupper), tisdag kväll, 
onsdag kväll (kurs), torsdag kväll och en del söndagar. 

• Måndag kväll lockade 13 jan – 9 mars i snitt 52,2 (44) par på 9 speltillfällen. 
13 jan – 31 aug (12 tillfällen) = 48 par i snitt. 

• Statistiken för tisdagskvällar, 7 jan – 25 aug (14 tillfällen), består av i 
genomsnitt: 22 (26) par. 

• Onsdagarnas kurser under feb – mars (6 tillfällen) hade ett snitt på 25,8 
deltagare. 

• Torsdagskvällar under perioden 2 jan – 19 mars (12 tillfällen) lockade i snitt 
15 (15) par. 

• 5 söndagar i feb och mars lockade i snitt 10,8 par varje gång. 
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Årets spel inleddes med en Mellandagsbarometer där det deltog 29 par och årets 
segrare var Carl-Bertil Nelson och Svante Östergren. Nästa tävling var sedan vår 
Lagbarometer som i år lockade 16 lag. Årets segrare var lag ”Kusinerna” från 
Ronneby. Efter dessa två tävlingarna fortsatte spelet ”som vanligt” fram till mars. 
 
Onsdagarnas kurser fortsatte i början av terminen men ställdes efter ett tag in. 
Vår som vanligt inplanerade äggtävling dagarna före påsk blev även den inställd. 
 
I Distriktsserien 2020 hade vi en grupp med deltagare från Emmaboda, Nybro och 
Kalmar. Här deltog 7 lag från Kalmarsunds BK. Bäst gick det för lag Fredriksson 
som slutade tvåa. 
 
Allsvenskan, för Kalmarsunds BK div 3 och div 4, spelas normalt under hösten men 
har pga pandemin flyttats fram och spelas istället mellan dec -20 till febr -21. 
 
I DM-lag 2019/20 Kalmargruppen deltog i år 8 lag och bäst gick det för Lag 
Singvall, Johan Singvall – Peter Alm och Bo Gustavsson – Peter Åkesson. Det var 
det enda Kalmar-laget som gick vidare till DM-final och där blev det en 6:e plats 
till slut. 
 
Klubbmästerskap för Kalmarsunds BK brukar spelas under mars – april men blev i 
år inställt eftersom allt spel låg nere under den perioden. 
 
Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och hoppas på ett 
verksamhetsår med mer bridgespel 2020 – 21 för alla våra medlemmar. 
 
Kalmar 30 september 2020 
 
 
Styrelsen 


