
Beslutsprotokoll - Styrelsemöte 

                    BDBF 211215 

Mötet hölls digitalt mellan kl. 18.00- 19.45 

Närvarande: Thomas Axenbratt, Kjell Berg, Henrik Fryklund, Florence Fridén, Frank 

Andersson, Per Magnusson, Ulf Halvorsen 

 

1. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.  

2. Per Capsulam-beslut.  

• Placering av DM-finalen i veteranklassen till Vänersborg (VBS) 

• Placering av DM-finalen i Mix till Uddevalla (UBF) 

• Placering av DM-finalen i Damklassen till Hunnebo – Kungshamn (HK) 

3. Omikron – konsekvenser för tävlingar 

Beslut: Att tillåta spel på Real Bridge i DM – Lag kvalspelet. 

4. Team-pool 

Beslut: Modellen kommer att presenteras och diskuteras på klubbträffen i april -22. 

5. Senioransvarig 

SBF:s seniorgrupp har en önskan om att distrikten skall utse en senioransvarig, som 

skall vara distriktets länk med SBF. Beslut: Frank Andersson utsågs till BDBF:s 

senioransvarige. 

6. Aktivare klubbstyrelser 

BDBF anser att klubbarna behöver vara mer aktiva med att ”marknadsföra” 

distriktets DM-tävlingar och silvertävlingarna inom distriktet. Detta för att bidra till 

att hålla tävlingsverksamheten i distriktet på en hyfsat hög nivå. Beslut: Ulf Halvorsen 

skriver ett brev till klubbarnas ordförande och kontaktpersoner i ärendet. 

7. BDBF:s lagserie onsdagar 

Beslut: Att starta upp lagserien onsdag 19 januari. Inom kort kommer lagserien att 

marknadsföras på BDBF:s hemsida under ”Senaste nytt”. Spelomgångarna kommer 

att genomföras på Real Bridge med skärmläge. Deltagande i första hand är lag från 

BDBF samt de lag från Västergötland som deltagit i de tidigare omgångarna av BDBF:s 

lagserie.  

8. DM Lag och DM Par 

Beslut: DM-finalen i lag kommer att genomföras utan bridgemate och utan IAF. 

Tävlingen spelas ändå med gemensamma givar och givsamling kommer att delas ut. 

9. Nästa möte 

Tid fastställdes inte vid sittande möte pga att kontakter med SISU skall tas för att 

hitta en tid som passar SISU, så att de kan delta vid BDBF:s nästa styrelsemöte. 

 

 

…………………………………………………………………. …………………………………………………………  

           Ulf Halvorsen, sekr   Thomas Axenbratt, ordf 


