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Till länets bridgeklubbar i Jämtland-Härjedalen

Det har nu passerat ett år sedan Covid 19 pandemin bröt ut och vi fick stiilla in all tävlings-
verksamhet i våra spellokaler. Ett antal spelare har nu lärt sig att spela på nätet via BBO som
fungerar alldeles utmärkt. Det är också troligen det vi fär vänja oss vid ett antal månader till.

Ekonornin blir ett stort problem lor de klubbar som har en hög lokalkostnad som skall täckas.
När tiivlingsverksamheten ligger nere så fir inte heller klubbama några inäkter. En lösning är
att arrangera tävlingar på BBO med en spelavgift lor de som deltar vilket många klubbar gör
däribland Storsjöbygdens BK. Utan engagemanget från spelare som deltar på ligan och
onsdagsbridgen skulle klubben gått i konkurs.

Hur har ni det i eran klubb? Har ni kostnader som gör att läget börjar bli kritiskt. I så fall hör av
er till distriktsstyrelsen och kassör Hugo Nilsson mail: nilshugo(r)telia"corn. Bifoga en läges-
rapport över akfuell stafus på ekonomin samt vilka kostnader ni har som blir svåra att täcka om
pandemin fortsätter fram till hösten.

Distriktslorbundet anangerär DM-tävlingar tiamöver vilka framgår av tävlingsschemat i BIT.
Överskottet från dessa tävlingar skall avsättas f<ir att vid behov hjälpa klubbar som har det
prablematiskt med finanserna.

Uppmana också era klubbmedlemmar att ställa upp på de kommande DM-tävlingama så att vi
når minigränsen fiör att genomöra dessa. Därutöver hjälper ni också de klubbar som eventuellt har
det svårt med ekonomin.

Har ni spelare som gärna deltar men inte vet riktigt hur man spelare på BBO så hjälper vi gärna
till från forbundet med hur man registrera sig och kommer igång med spel på BBO.

Kontaktpersoner:
Bo Jonsson bo(4ordni n gsmannen. com
KennethFredriksson kennetli.fredriksson(4lbahnhot-.se
Gunnar Elmroth gunnar.elmroth(r,gtelia.corn
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INGÄENDE BEHÄLLNING T/9
KA55A 12182,OO

sWED FÖRETAGSKONTO 20 464,84
sWED PLACERIN6sKTO 30 000.00
INVENTARIER 

]
30 000,00

RUTERKONTO SBF -t9 1r7 3A

73 529,54 73 529,54
INTÄKTER

M;di ovs 12 130,00
Div 4 (4x2OO 800 00
DM lo9 (7 x 7( )0) 4 900.00 3500 skuld t SBFB)
Skrivbidrog Ö (Bröcke) 500,00

18 330,00 18 330,00
KOSTNADER

Tillö99 tcivl ry1
Jömtrollyt

2020 -1 540 OCI

-400.00
Brtdge 2020 -500.00
Bridge ?O2l( ärs kot t) -2 500,00
Ploketter -1 950.00
MP DM lag 47t , Div4 18 -665 00
Bonkovgifter -900.00
Blommor -50,00

-8 505,00 -8 505 00

UTGÄENDE BEHÄLLNII .16

!4qsA 0,00
SWED FÖRETA6sKONT 10 896.84
sWED PLACERING5KTC

INVENTARIER
RUTERKONTO SBF

30 000,00
30 000,00

12 457 11

83 353.95 83 353,95

ARETS RESULTAT (överskott) 9 825 00

GASTA WALLIN5 MINNE5 FONI
Soldo 23 dec2Ol9 2t 235.90
6ävo 9 juni 300,00
A Sondin Z7-juni -7 700,00
soldo 151lel _ L

13 835,90
Ulf Wollin 18 dec 1 200,00
Bonkgiroovgifl 2O?1 -250.00

Soldo 14 785,90

Huoo Nilsson''-J- - ---.

Kossör 
l

2021-03-22


