
Motala Bridgeallians  
 
Verksamhetsberättelse för 2020.  
 
Styrelsen för Motala Bridgeallians får härmed avge sin verksamhetsberättelse 
för året 2020 
 
Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Därtill har ett 
arbetsutskott haft löpande interna kontakter liksom att några frågor har 
behandlats inom styrelsen via sms. 
 
Årsmöte hölls den 25 februari. 
 
Motala Bridgeallians hade per 31 december 163 medlemmar varav 24 var sk I-
medlemmar (nybörjare). 
 
Representation 
I distriktet (Östra mellansvenska) är vi representerade genom Annelie Kåberg 
som är distriktets kassör. 
 
Speldagar 
De ordinarie speldagarna har varit måndagar em samt tis- och torsdagar kväll. 
Då deltagarantalet varit lågt måndagar har detta tillfälle gjort legat nere under 
året. 
 
Sedan kom Covid19 och ändrade allting. Vi hann med 22 ordinarie speldagar, 2 
lunchbridge, 1 lottade par och 1 söndagsbridge fram till och med 12 mars plus 
tre omgångar av Motalaserien samt 1 klubbmatch. 
Under perioden 24 september till 24 oktober hann vi med 9 speldagar, med 
begränsat antal par, innan myndigheterna skärpte reglerna. 
 
Summerat kunde klubben under året erbjuda 35 speltillfällen, exklusive 
Motalaserien, och totalt antal spelande par blev 760. Föregående år blev det 
2.710 par på 143 speltillfällen vilket innebär ett tapp på ca 72%. 
 
Under den pågående nedstängningen har förbundet och distriktet erbjudet on-
line spel i olika former. Några av klubbens medlemmar har utnyttjat detta. 
 
 
Motalaserien 
Tävlingen spelas på onsdagar och hade under våren xxx lag fördelade på fem 
divisioner. (30 lag 2019) Tyvärr hann endast tre omgångar att genomföras. 



 
Andra tävlingar 
Klubbmatch mellan Motala BA, Mjölby BK och Ljungsbro BK genomfördes 
den 10 januari och där blev Mjölby BK segrare. 
 
 
Bridgefestivalen 
Denna populära sommaraktivitet i Örebro, som klubben brukar bjuda 
medlemmarna på gratis resa till, blev tyvärr inställd detta år. 
 
 
”Elitspelare” 
Det finns ett antal duktiga och tävlingsinriktade spelare i klubben.  
 
Div 4 Allsvenska  

Vi hade vi under året ingen representation. 

DM Par Mixed 

tillika kval till SM, som spelades 7 mars, deltog fem Motalapar med följande 
placeringar bland 27 par. 

9 Birgitta Wirén – Nils Westling 

17 Ulla Folkesdotter – Peter Öster 

20 Annelie Kåberg – Roger Norrbrink 

23 Marita Larsson – Nils Erik Torstensson 

27 Christina Persson – Elof Johansson 

DM Par Veteraner  

tillika kval till SM, som spelades 23 februari, deltog fyra Motalapar med 
följande placeringar bland 28 par. 

10  Ulf Törnell – Göran Hugosson 

16 Peter Hansson – Christer Pettersson 

20 Annelie Kåberg – Hans Olsson 

27 Roger Norrbrink – Peter Öster 

På förbundets och distriktets hemsidor hittar man nästan hur mycket resultat och 
statistik som helst att ta del av. 
 



Lokalen 
Klubben hyr sedan 2013 en föreningslokal av ULÖ Plast AB på Medevivägen 
79 vilken fungerar väldigt bra för vår verksamhet.  
 
Under nedstängningen genomfördes under våren ommålning av lokalen 
rengöring av alla stolar, tvätt av alla draperier och några elarbeten. 
 
Anskaffningar 
Har varit blygsamt av förklarliga skäl. Inför den ”mjukstart” vi försökte oss på 
under hösten skaffade vi 10 st bordskryss. Därtill blev vi tvungna att byta den 
dator som används för brickläggning efter otaliga driftsstörningar. Anskaffning 
har också gjorts av Hjärtstartare, vilken kommer att installeras när spelet börjar 
igen.  
 
Kurser 
Klubbens kursverksamhet blev under året begränsad till en fortsättningskurs 
som nästan hann slutföras. 
 
Samarbeten 
Ett antal företag har även i år stöttat oss på olika sätt.  
Med Bostadsstiftelsen Platen hade vi ett avtal som tyvärr inte kunde utnyttjas. 
Ljusvandringen på Nyårsafton som vi brukar medverka på blev i år inställd 
 
Slutord 
Året 2020 blev något som ingen av oss i styrelsen varit med om någonsin. I 
princip gick verksamheten i ide och alla våra ambitioner fick skjutas framåt.  
 
Åtgärder för att klara ekonomin fick hög prioritet liksom att uppmuntra 
medlemmarna att inte sluta tänka bridge. Ett bra sätt att hålla kunskapen vid liv 
har varit att utnyttja olika former av nätspel. 
 
En stående utmaningen för styrelsen är annars att få till fler funktionärer så att 
tävlingarna kan fördelas på flera personer. 
 
En annan uppgift är att kunna erbjuda kurser för såväl nybörjare som för de som 
vill gå vidare i bridgekunnandet.  
 
Men kanske viktigast av allt är att utveckla en klubb som präglas av god 
gemenskap och trivsel tillsammans med utvecklande bridgespel. 
 
Med de orden vill vi tacka alla som hjälpt till på olika sätt och de partners som 
gett oss stöd i vår verksamhet. 
 



Med ännu ett tack ställer vi våra platser till årsmötets förfogande. När det gäller 
ekonomin hänvisar vi till Årsredovisningen och till revisorernas berättelse. 
 
 
 
Motala i augusti månad 2021 
 
 
 
Arne Friberg 
 
 
 
Göran Klaesson Birgitta Wirén Christer Samuelsson 
 
 
 
Barbro Egir Göran Björnståhl Ulla Fogelin 
 
 
 
Peter Hansson Nils-Erik Torstensson 
 
 
 
 
 


