
 

Bridgeklubben 2 Klöver 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019/2020 

 

 

 
Styrelsen för Bridgeklubben 2 Klöver får härmed avlämna verksamhetsberättelse för tiden  

1 juli 2019 – 31 augusti 2020 *). 

 

Styrelsen 
Ann-Charlotte Malmros  Ordförande 

Bodil Bornhager  Sekreterare 

Gunilla Lundskog   Kassör 

Sally Winther  Ledamot 

Ove Järnström  Ledamot 

 

Revisor   Staffan Axelsson 

Revisorssuppleant  Göran Sandberg 

 

Valberedning  Kjell Bornhager, Lars G Svensson 

 

Ombud till distriktsförbundsmöte tillgänglig ledamot 

 

 

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under verksamhetsåret. Införandet av 10-kortet 

tillsammans med swish-konto och eget bankgiro har varit lyckat och medfört önskad effekt 

med kraftigt minskad kontanthantering. 

 
*) Svenska Bridgeförbundet har via riksstämmobeslut ändrat verksamhetsårets sträckning.  

Fr o m 2020 löper kommande verksamhetsår från 1 september 2020 till 31 augusti 2021.  

Styrelsen beslutade att följa SBF beslut och att verksamhetsår 2019/2020 förlängs med två 

månader och löper därmed från 1 juli 2019 till 31 augusti 2020. Det är den period som denna 

verksamhetsberättelse, räkenskaper samt årsmöte omfattar. (Denna förändring medför 

förändringar i våra stadgar och blir ett beslutsärende under årsmötet). 

 

Verksamhet  

Under hösten 2019 pågick spel i Bäckagårdens restaurang på måndagskvällar. Bridgeklubben 

har 44 medlemmar och 11 stödmedlemmar. Totalt har vi haft 16 spelkvällar under hösten 

2019, inberäknat avslutningsfestens rövarbridge den 16 december på Ameriahus restaurang. 

 

Under våren 2020 hann vi endast med 9 spelkvällar innan covid19-pandemin stoppade 

tävlingsverksamheten. Under den del av säsongen vi kunde spela har vi haft maskinblandade 

brickor varje spelmåndag. 

 

Sommarbridgen 2020 kunde inte heller genomföras p g a den rådande pandemin. 

 

Klubbmästerskapet spelades måndagen den 18 november 2019 med Göran Vikström och 

Håkan Stenfot som segrare.  

 



Höstligan 2019 utan handicap: 

Kjell Bornhager kom på första plats   

Bodil Bornhager kom på andra plats. 

Gunilla Lundskog och Lars G Svensson kom på tredje plats 

 

Höstligan 2019 med handicap: 

Kjell Bornhager kom på första plats 

Gunilla Lundskog och Lars G Svensson kom på andra plats   

Bodil Bornhager kom på fjärde plats 

 

Vårligan 2020:  

inställd p g a covid19 

 

 

 

Ekonomin under verksamhetsåret 

Resultat efter avskrivningar per 2020-06-30 uppgår till 13 572 kr. Avseende konton för kassa, 

bank och ruterkonto uppgår tillgångarna till 55 052 kr. 

Räkenskapsåret avses att förlängas t o m 2020-08-31, men resultatet påverkas inte av detta då 

klubben inte haft någon verksamhet under dessa två månader. 

 

 

 

Följande tävlingar har klubben deltagit i 

 

Bridgeförbundets simultantävlingar:     Resultat 

 

23 september 2019 Junot Delcomyn – Per-Olof Olsson                        16/608 par 

                     Anders Olsson – Sten Ahlgren   83/608 par 

 

21 oktober 2019 Lennart Tenland – Björn Fallenius                         1/505 par 

   Junot Delcomyn – Ann-Charlotte Lundin  28/505 par 
 

13 januari 2020 Gertie Lindell – Göran Vikström  112/862 par 

   Birgitta Kjellker Nilsson – Barbro Oscarsson 130/862 par 
 

 2 mars 2020   Björn Fallenius – Lennart Tenland     2/606 par 

   Douglas Krook – Torbjörn Falk   34/606 par

  

2 Klöver har hösten 2019 dessutom deltagit i Skåneserien div IV. 

  

Allemansträffen mars 2020 blev inställd p g a covid19-pandemin. 

 

Klubben fortsätter att rapportera resultaten till Svensk Bridge via ruterprogrammet, vilket 

innebär att medlemmarnas brons- och silverpoäng registreras.  

 

 

 

/Falsterbo den 1 september 2020 

 


