
 
Örebro läns bridgeförbund 
 
Styrelsemöte den 27 februari 2020 
 
Närvarande: Lars Marcusson, Rolf Selander, Irene Håberger, Johan Karlsson, 
Dejana Sverker och Kenneth Wallin. 
 
 §1. Ordförande Lars M öppnade mötet.  
 
§2. Dagordning fastställdes. 
 
§3. Föregående protokoll. 
 
Protokollet från mötet den 23 januari 2020 justerades.  
 
§4. Ekonomi 
 
Inget att rapportera. 
 
§5. Tävlingsverksamheten 
 
Vad gäller DM lag spelas final den 7-8 mars med tolv lag. Det spelas 10- brickors 
matcher, 7 på lördagen och 4 på söndagen. Lottningen finns utlagd på nätet. Det 
är ännu inte klart med tävlingsledare till finalspelet. Trots ett flertal förfrågningar 
till potentiella tävlingsledare har ingen hittats och lösningen kan därför i sista 
hand bli att anlita spelande tävlingsledare, (en eller flera). Spelledare för det 
administrativa arbetet är vidtalad. 
 
DM par för damer spelas som direktfinal den 14 mars med Dejana som 
tävlingsledare och Jan Murman som spelledare. I dagsläget är 11 par anmälda. 
 
Karlskoga BK arrangerar en vårsilvertävling den 28 mars för max 22 par. För 
närvarande står ÖLBF som ansvarig för tävlingen men ansvaret bör flyttas till 
Karlskoga BK. Beslöts att ÖLBF bidrar med brickläggningskostnaden för 
klubbens första silvertävling efter inträdet i ÖLBF. 
 
Nora BK arrangerar långfredagsbarometern den 10 april. Båda de nämnda 
tävlingarna ingår i silverrallyt. 
 
Resultaten från veteran DM ligger felaktigt på Örebridgens hemsida. Micael 
Svensson har efter dagens möte lovat att flytta det till ÖLBF:s hemsida. 
 
Den 13 mars kommer Micael Svensson att undervisa i hur man lägger upp 
tävlingar på rätt sätt rent administrativt. Intresserade är välkomna. 
 



§6. Inkomna förslag och skrivelser 
 
Från Örebridgen har en förfrågan inkommit om bidrag för deltagare från klubben i 
SBF:s juniorläger, som hålls i Örebro den 21-24 maj i Örebro tillsammans med 
deltagare från de andra nordiska länderna. Bestämdes att ÖLBF bidrar med 
hälften av den kostnad Örebridgen kommer att ha för deltagandet. 
 
 
 
§7. Övriga frågor 
 
- 
 
§8. Nästa möte 
 
Nästa möte hålls tisdagen den 12 maj 2020 kl.16.30 i Hällefors BK:s lokal. Efter 
mötet är det möjligt för styrelsen att delta i det ordinarie klubbspelet, som startar 
kl. 18.00. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet: Rolf Selander    
 
 
 
 
Justeras: Lars Marcusson 
 
 


